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INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de NH

Adiado Censo Previdenciário

cação com foto (se houver) ou 
certidão de nascimento dos 
dependentes

-Certidão de Casamento 
atualizada (pode ser requerida 
em qualquer cartório de 
registro civil do RS)

-Laudo médico atestando 
incapacidade definitiva, no 
caso de maior inválido

-Termo de Curatela ou 
Interdição, no caso de inválido 
para doença mental

incapacidade definitiva, no 
caso de maior inválido

-Termo de Curatela ou 
Interdição, no caso de inválido 
para doença mental

Servidores aposentados
-Documento de identificação 

com foto
- CPF
-Comprovante de residência
-PASEP/PIS/NIT
-CPF, documento de identifi-

os aposentados e os pensionistas, a 
realização do censo será exigência do 
Ministério da Previdência Social para 
todos os municípios, para a partir daí ser 
implantado o Sistema Previdenciário de 
Gestão de Regimes Próprios de 
Previdência Social (Siprev/Gestão). O 
objetivo dos censos é alimentar o 
sistema de unificação das informações 
dos servidores públicos vinculados a 
Regimes Próprios, pois não estão 
inseridos dentro do cadastro dos 
Regimes de Previdência, situação em 
que será possível identificar eventuais 
fraudes e também a fidelidade para a 
elaboração do cálculo atuarial do 

Contribuinte de 16 a 18 anos incompletos
-Documento de identificação que comprove a filiação, 
a data de nascimento e UF e município de nascimento,
-Certidão de nascimento, caso o documento de 
identificação não comprove a filiação, a data de 
nascimento e UF e município de nascimento,
-Título de eleitor (opcional)
-Desnecessária a presença do representante

Como  emitir o CPF e documentação necessária para emissão
Para facilitar a emissão do CPF para os segurados do Instituto, Caixa Econômica Federal e Ipasem-NH firmaram parceria e ficou 
estabelecido que o atendimento aos segurados será feito no andar Térreo na Agência da Caixa, na Rua Bento Gonçalves, em Novo 
Hamburgo, no Setor de FGTS, pelo funcionário André. A tarifa para cada emissão de CPF é de R$ 5,70. 

Menor de 16 anos, curatelados, tutelados, sujeitas a guarda judicial
-Certidão de nascimento ou documento de identificação do 
contribuinte que comprove a filiação, a data de nascimento e 
UF e município de nascimento,
-Documento de identificação do responsável legal,
-Documento que comprove a tutela ou curatela ou guarda,
-Nestes casos, é necessária a presença do representante legal e 
desnecessária a presença do menor.

ção depois de 2012)

Pensionistas
-Documento de identificação 

com foto
- CPF
-Comprovante de residência 
-Certidão de óbito do institui-

dor da pensão para aposentados 
da Lei nº 028/1953

-Laudo médico atestando 

Documentos para o censo

Conforme noticiado na edição  
anterior do Informativo, o Instituto  
realizará Censo Cadastral e Censo 
Funcional com seus segurados, porém a 
data anteriormente divulgada sofreu 
alteração, em função de problemas 
com a empresa que irá prestar os 
serviços de cadastramento no censo. 
Ainda não foi divulgada nova data 
para realização do mesmo. E, assim que 
estiver definido novo período, o Ipasem-
NH divulgará em seus meios de comuni-
cação.

De caráter obrigatório, com compare-
cimento pessoal, para todos os servidores 
públicos titulares de cargo efetivo, ativos, 

Servidores ativos
-Documento de identificação 

com foto
- CPF
-Comprovante de residência
-Certidão de nascimento 
dos dependentes
- PASEP/PIS/NIT
- CPF dos dependentes
-Certidão de casamento 

(atualizada caso houve altera-

Instituto.

Salientamos também que é 
obrigatória apresentação de número de 
CPF dos titulares e todos os dependentes 
a partir do nascimento.

Segue abaixo a listagem de docu-
mentos que devem ser apresentados. 
Não é necessária a presença dos depen-
dentes, porém a apresentação dos seus 
documentos.  Segue também a listagem 
de documentos para emissão do CPF.

 
Destaca-se que, mesmo com o 

adiamento da realização do Censo, é 
importante que os segurados mante-
nham os documentos solicitados já 
organizados para evitar possíveis trans-
tornos. 

Eneida Genehr é reconduzida ao cargo de Diretora-Presidente
A servidora municipal Eneida Genehr foi reconduzida ao cargo de Diretora-Presidente do Ipasem-NH, em Reunião 

Extraordinária do Conselho Deliberativo do Instituto na data de 12/08/2015, por unanimidade de votos pelos conselheiros 
presentes (7 votos). "Esta decisão é importante para dar continuidade a um trabalho sério e transparente que vem sendo 
desenvolvido pela atual diretoria. Ressalta-se também que todos os serviços do Ipasem-NH estão garantidos, para segurança e 
tranquilidade dos servidores municipais e seus familiares. Reforçamos ainda que os diretores estão sempre à disposição de todos 
os servidores para quaisquer esclarecimentos", destaca o Diretor de Administração do Instituto, Geraldo de Araújo.



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

O Ipasem-NH tem, nos últimos quatro anos, apresentado diversas 
modificações em benefício dos segurados. Destacam-se nesse 
período, que compreende à gestão da atual Direção, o crescimento 
econômico do patrimônio financeiro do Instituto, a criação do 
Comitê de Investimentos (o que possibilitou a participação de 
servidores nas decisões das aplicações financeiras), modificações 
em relação a novos procedimentos na área da Saúde, liberação de 
Auxílio Funeral, liberação de implantes dentários e da colocação de 
DIU Mirena, a reativação com novo formato do Projeto Viva Mais e a 
criação de novos grupos de Apoio no Centro de Qualidade de Vida 
(CQV),  assim como a ampliação da idade de filhos dependentes, que 
primeiramente foi autorizada até os 21 anos e, hoje, é possível a 
permanência como dependente da Assistência à Saúde até seus 24 
anos. 

Todo o trabalho desenvolvido é de reconhecimento dos segurados 
do Instituto, que pôde ser percebido durante o período que houve as 
tratativas de recondução da Diretoria, com demonstrações de apoio e 
movimentação dos servidores  na busca de mudanças na legislação 
municipal. Essas atitudes reforçam ainda mais a continuidade da 
realização de um trabalho transparente e com compromisso aos 
servidores públicos municipais hamburguenses. 

Agradecemos todo o apoio e nos colocamos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos.
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Administração do Ipasem-NH

Geraldo de Araújo

Eliana Beatriz Berlitz, 
Luis Fernando da Silva

Alécio Pereira da Silva, Carla 
Rosane Correa Bezerra, Claudete 

de Souza, Claudia Gisele de 
Oliveira, Cristiane Sousa Costa, 

Mauro Batista Bittencourt, Maria 
Cristina Garcia(Vice-Presidente), 
Paulo Daniel Spolier e Paulo Ecir 

Ribas Bitencourt (Presidente)

Horário de Atendimento 
Administrativo

Horário de Atendimento da 
Clínica Médica
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Contato
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Impressão

 Tiragem

contato@ipasemnh.com.br
www.ipasemnh.com.br

EXPEDIENTE:

Ipasem disponibiliza Grupo 
Psicoterapêutico Antitabagismo

Ajudar os segurados e dependentes 
que desejam parar de fumar a criar 
estratégias de enfrentamento em relação 
ao fumo. Este é o objetivo do novo grupo 
que o Centro de Qualidade de Vida 
(CQV), do Ipasem-NH, disponibiliza aos 
segurados do Instituto.

O Grupo Psicoterapêutico Antita-
bagismo teve início dia 29 de julho e terá 
14 encontros semanais com duração de 
1h30. "Cada sessão é previamente 
estruturada com objetivos e assuntos 
específicos para o encontro", comenta a 
psicóloga e coordenadora do grupo, 
Roberta Hatzenberger. Os encontros 
serão sempre às segundas-feiras, às 13 
horas.

São oferecidas 8 vagas a cada edição 
do grupo. A inscrição prévia deve ser feita 
na recepção do CQV, no 2º andar. 
Informações podem ser obtidas pelo 
telefone 3594-9162, ramal 244. 

Há lista de espera para as demais 
edições e quem tiver interesse pode 
também realizar sua inscrição. Não há 
coparticipação.

Roberta Hatzenberger

Benefícios ao parar de fumar

http://contato@ipasemnh.com.br
http://www.ipasemnh.com.br


Segurado pode incluir filho solteiro 
de até 24 anos na Assistência à Saúde

Desde 1º de julho, conforme a 
Resolução nº 06/2015, o segurado 
titular do Ipasem-NH pode requerer a 
inclusão como dependente da 
Assistência à saúde do filho solteiro 
que tenha idade de 21 anos, com 
permanência até completar 24 anos, 
mediante o pagamento mensal 
equivalente a 2% do vencimento 
bruto por dependente desta categoria, 
por meio de desconto em folha. Já 
existe desde 2012, de acordo com a 
Resolução nº 05/2012, a possibilida-
de de incluir filho solteiro maior de 18 
anos e menor de 21 anos, como 
dependente da Assistência, mediante 
desconto mensal em folha de 1% do 
vencimento bruto por dependente 
desta categoria.

Para quem já tem dependente 
dos 18 aos 21 anos

Para o segurado, que o dependente 
já esteja incluído no Sistema de Saúde 
do Instituto, de acordo com a Re-
solução nº 05/2012, para fins de 
permanência até os 24 anos, ele 
somente deverá apresentar a Certidão 
de Nascimento atualizada, expedida 
há menos de 90 dias quando da 
formalização do pedido de continui-
dade. Vale ressaltar que é importante 
que o pedido de inclusão ou continui-
dade seja formalizado pelo segurado 
antes de seu dependente completar 21 
anos de idade, no Setor de Protocolo 
do Ipasem-NH, para que o filho 
continue com a cobertura da 
Assitência. 

Caso isso não seja realizado, o 
segurado tem até 60 dias após seu 
dependente completar 21 anos para 
realizar o pedido de permanência, 
porém neste período o filho não terá 

Se você tem algum talento, e quer divulgar 
aqui também o seu trabalho, envie sugestão 
para o e-mail contato@ipasemnh.com.br.

Maria Auxiliadora Dascalakis da 
Encarnação é aposentada do Ipasem-
NH e tem o canto como uma de suas 
paixões. O gosto pela música entrou na 
sua vida aos 7 anos e, daí por diante, foi 
invadindo o seu dia-a-dia. Maria conta 
que chegou a participar de shows de 
calouros e que chegou a ser premiada, 
quando ainda morava em seu Estado 
natal, Rondônia.

Fã de Roberto Carlos, Auxiliadora 
canta em casa e é apoiada pelos familia-
res a desenvolver seu dom. “Eles acham 
minha voz bonita e dizem que sou 
afinada”, conta. “Pra mim, é uma 
alegria cantar, gostaria muito de poder 
cantar em um show, é um sonho”, 
complementa”.

O gosto pelo canto é tão grande que 
ela presenteou as servidoras da 
Coordenadoria de Benefícios e 
Recursos Humanos (CBRH) e os 
segurados que circulavam no primeiro 
andar do Instituto com uma apresenta-
ção exclusiva e, no repertório, não 
faltou canções do rei Roberto Carlos. 
Na foto abaixo, Maria Auxiliadora (à 
frente), com as servidoras da CBRH do 
Ipasem-NH, Graciela Klaser, Mara 
Rocha, Silvana Brandalise e Patricia 
Federhen (da esquerda para a direita). 
“É muito bom poder levar para as outras 
pessoas a música que faz tão bem”, diz.

Além do canto, Auxiliadora também 
tem dons com os trabalhos manuais. 
Bastante ativa, ela faz peças em tricô e 
crochê, além de também faz pinturas em 
tecidos.

cobertura da Assistência.
Para novos dependentes a 

partir de 21 anos até 24 anos
Já no caso do filho de dependentes 

que já tenham completado 21 anos 
quando da edição da presente 
Resolução, o segurado terá prazo de 
60 dias, a partir da data de vigência da 
mesma (1º/07/2015), para requerer a 
sua inclusão no Sistema de Saúde do 
Ipasem-NH, mediante a apresentação 
da mesma documentação que deve ser 
entregue ao incluir os filhos da 
Resolução 05/2012.

Documentos:
Foto 3x4;
Cópia do RG ou Cópia da Carteira 

de Habilitação autenticada em 
tabelião;

Cópia do CPF autenticada em 
tabelião;

Cópia da Certidão de nascimento 
atualizada autenticada em tabelião;

Além disso, é necessário apresen-
tar cópias também autenticadas de 
pelo menos dois dos seguintes 
documentos:

a) Comprovante de matrícula em 
curso superior ou técnico;

b) Comprovante de residência no 
mesmo local do titular;

c) Carteira de Trabalho e 
Previdência Social;

d) Inscrição como dependente do 
titular em associação, no Imposto de 
Renda ou no INSS;

Observação: As cópias, ou 
deverão ser autenticadas em cartório, 
ou o segurado pode optar por trazer o 
documento original e a cópia para que 
seja autenticada no Protocolo do 
Ipasem-NH.

Vale ressaltar que em caso de requerimento de exclusão do dependente, 
este se dará em caráter irretratável.

Estudo de impacto
Esse novo benefício aos segurados do Instituto, foi concretizada após 

solicitações de servidores ao Conselho Deliberativo do Ipasem-NH. 
Partindo destes pedidos, os Diretores do Instituto solicitaram um estudo de 
impacto financeiro à empresa CSM - Consultoria Atuarial  para verificar a 
possibilidade de incluir os filhos desta faixa etária como dependentes na 
Assistência à Saúde, a partir do cálculo atuarial do Ipasem-NH. Após o 
estudo apresentado, tal inclusão foi aprovada em reunião do Conselho, 
conforme Ata nº 496/2015.



Aposentadorias Concedidas

Pensões Concedidas

Maio
Vergilino da Silva Martins  - 04/05
Sirlei Bernadete Mazzoleni - 13/05

Sônia Rejane Schmitt Strassburger - 15/05
Rosane Froza Sebben - 15/05

Rosane Goulart Centeno - 15/05
Rosângela Machado Bastos Eismann - 18/05

Ana Iracema Scherer - 18/05
Vera Marlene de Oliveira Souza - 18/05

Rejane Doralice Agostinho de Medeiros - 18/05
Marta Patrícia Friedrich - 20/05
Rosecler Maria Machado - 20/05

Janice Correa da Silva - 20/05
Doris Dione Varreira de Mello - 21/05

Margarete Jaques da Silva da Costa - 25/05
Maria Beloni Ferreira Saner - 25/05

Jaqueline Mattner - 25/05
Georgina Lúcia Celestrino Escobar - 26/05

Mudanças na base de cálculo 
de percentual coparticipação

De acordo com a Resolução 02/2015, houve modificação em relação à 
base de cálculo para fixação do percentual de coparticipação dos gastos 
com consultas, exames e procedimentos médicos e odontológicos realiza-
dos pelos segurados.

Conforme a Resolução, o cálculo do percentual de coparticipação será 
feito somente sobre o vencimento básico do cargo, acrescido das vanta-
gens funcionais permanentes. O cálculo do valor máximo de desconto de 
10% na Folha de Pagamento também será realizado sobre os vencimentos 
fixos do servidor.

 Anteriormente, a fixação do percentual e os descontos eram feitos 
levando em consideração ADPs, FGs, valores referentes a risco de vida e 
horas extras, parcelas estas que são de natureza variável e temporária.

Com isso, o servidor poderá ter uma melhor programação em suas 
finanças, pois não ocorrerá grandes oscilações de desconto na folha de 
pagamento e diminuirá a base de cálculo do percentual de coparticipação. 
Ou seja, essa mudança beneficiará o segurado com suas despesas com a 
saúde.

Abaixo a tabela de incidência de coparticipação atualizada, conside-
rando-se o aumento salarial desde 01/04/2015.

Segurado: Alziro Manoel Trentin
Dependente: Eva Lenoir Trentin
Data: 23/04

Segurado: Paulo Régis Natel
Dependentes: Elisa Regina Erhart

           Eric de Moraes Natel
                        Régis de Moraes Natel
Data: 09/04

Mais uma turma do Grupo de Preparação para 
Aposentadoria encerrou seus encontros no dia 22 
de junho. O grupo, coordenado pela Assistente 
Social Lílian Petry e pelo Psicólogo Luiz Carlos 
Teixeira Bohrer, busca oferecer um espaço de 
apoio para organizar e qualificar o novo ciclo de 
vida que se inicia, por meio de informações, além 
de reflexões e trocas de experiências.

Na foto, da esquerda para a direita, a segurada 
Cleide Maria Bozzetto Benedetti, o Psicólogo 
Luiz Carlos, as seguradas Sônia Regina Luna 
Pierzchalski, Nair Terezinha Roos e Maria 
Angélica Guerra dos Santos, a Assistente Social 
Lílian e a segurada Noêmia Herr. Inscrições 
podem ser feitas pelo telefone 3594-9162, ramal 
244 ou diretamente no CQV. Os encontros são às 
quintas-feiras, às 17h30. Para o grupo de agosto 
as vagas estão preenchidas, porém haverá lista de 
espera para nova edição.

Grupo de Preparação para 
Aposentadoria conclui turma

Junho

Cleide Teresinha Piccoli Bruschi - 01/06
Lauro Grawer - 05/06

Eliane Henn de Oliveira - 08/06
Ana Regina Corrêa Lindemayer - 08/06
Eliana Elisa de Moura Willers - 08/06
Rosangela Klagenberg da Silva - 16/06

Neida Hoch Wilmsen - 16/06
Miriam Beatriz Fonseca Mourales - 16/06

Marta Bernadete da Silva - 17/06
Maria Jeane Cândido - 22/06

Rosane Maria da Silva Machado - 24/06
Cenilda Uptmoor - 25/06

Neide Frozza - 01/06

Lei Municipal nº 2808/2015 - Revisão Geral a partir de 01/04/2015 

  

Coparticipação Faixas de Remuneração (R$) Desconto em Folha (%) 

5 Até R$ 1.356,00 5 

5 De R$ 1.356,01 à R$ 2.260,13 10 

10 De R$ 2.260,14 à 3.616,33 10 

15 De R$ 3.616,34 à 5.424,52 10 

20 Acima de R$ 5.424,53 10 
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