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Censo previdenciário inicia dia 11 de abril

9912359997/2014-DR/RS 
IPASEM 

A Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio 
do Ipasem-NH, em parceria com o Ministério 
da Previdência Social  e  o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, realiza 
o Censo Cadastral Previdenciário dos segura-
dos pelo Regime Próprio de Previdência 
Social do município.

O Censo será realizado de 11 de abril a 09 
de maio de 2016, sendo de 11 a 28 de abril, 
para funcionários ativos e de 29 de abril a 09 
de maio, para aposentados e pensionistas, de 
acordo com calendário de convocação que foi enviado em mala direta para os segura-
dos. O segurado também poderá conferir seu agendamento no site do Ipasem-NH 
(www.ipasemnh.com.br/ipasem/consulta_censo.php), com consulta pelo CPF.

O Censo é de caráter obrigatório e realizado de forma presencial. Todos segurados 
estão convocados a comparecer com a documentação na Prefeitura de Novo 
Hamburgo, na Rua Guia Lopes, 4201, 10º andar, de acordo com seu dia e horário.

 Informações no   ou ainda via telefone (51) 3594-9162, 
ramal 205.

www.ipasemnh.com.br

Documentos para o censo

Os  documentos originais deverão ser apresentados com 
cópia simples dos mesmos.

Documentação do servidor ativo ou aposentado
a)Documento Oficial de Identificação com foto; 
b)CPF;
c)Cartão do PIS/PASEP/NIT, ou Carteira Profissional 
com número;
d)Comprovante de endereço atualizado (emitido entre os 
3 últimos meses), ou a declaração de residência firmada 
pelo titular da conta, no próprio documento, quando não 
possuir nenhum comprovante em seu nome; 
e)Certidão de Nascimento quando solteiro, Certidão de 
Casamento quando casado, Declaração de União Estável 
feita perante tabelião, Declaração de Separação de Fato, 
quando legalmente casado, mas esteja separado de fato 
ou Declaração de Cessação de União Estável, quando 
tenha cessado a união ou no caso de alteração de 
dependente na condição de companheiro); 

Documentação relativa aos pensionistas
a)RG; 
b)CPF;
c)Comprovante de endereço atualizado (emitido entre os 
3 últimos meses), ou a declaração de residência firmada 
pelo titular da conta, no próprio documento, quando não 
possuir nenhum comprovante em seu nome;

d)Certidão de nascimento ou casamento atualizado, em 
no máximo 1 ano;
e)Certidão de óbito do instituidor da pensão;
f)CPF do instituidor da pensão;

Documentação relativa aos dependentes de ativos 
e inativos
Cônjuge: RG, CPF e certidão de casamento
Companheira (o): RG, CPF, declaração pública de 
união estável e certidão de nascimento – se solteiro, 
certidão de casamento averbada – se viúvo, divorciado 
ou separado judicialmente
Filho(a) menor de 21 anos: CPF e Certidão de 
Nascimento
Filho(a) maior inválido não emancipado: RG, CPF, 
certidão de nascimento, e laudo ou atestado de invalidez 
com a indicação do CID atualizado, com validade de até 
6 meses
Tutelado ou curatelado: termo de curatela/tutela 
atualizado (mínimo 6 meses), laudo ou atestado médico, 
com a indicação do CID atualizado, com validade de até 
6 meses, para o caso de curatela, RG, CPF e comprovante 
de residência do representante legal, além dos 
documentos pessoais do dependente de acordo com a 
condição específica
Menor sob guarda: termo de guarda, onde conste a fina-
lidade de adoção, RG, CPF e Certidão de Nascimento. 

O que acontece 
com quem não fizer?

 Nos termos previstos no 
Parágrafo 3º do Artigo 9º, 
do Decreto 7.208 de 9 de 
m a r ç o  d e  2 0 1 6 ,  e  
observadas as situações 
excepcionais ,  f icarão 
bloqueados os pagamentos 
d a  r e m u n e r a ç ã o  d o s  
servidores ativos ou  os 
proventos dos aposentados 
e pensionistas que não se 
recadastrarem, a partir  do 
mês imediatamente poste-
rior à data fixada do 
recadastramento, devendo 
ser liberados somente após 
a sua efetiva conclusão.

http://www.ipasemnh.com.br


EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

O Ipasem-NH está em um período muito importante em que 
todos os segurados devem estar atentos: a realização do Censo 
Previdenciário Obrigatório. Realizado de 11 de abril a 09 de maio, 
o Censo é uma exigência do Ministério da Previdência Social para 
todos os RPPSs, para a partir daí ser implantado o Sistema 
Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de Previdência 
Social (Siprev/Gestão). O objetivo do censo 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, para que seja possível 
identificar eventuais fraudes e também para termos mais 
fidelidade para a elaboração do cálculo atuarial do Instituto.

Destacamos que ficarão bloqueados os pagamentos da 
remuneração dos servidores ativos ou  os proventos dos 
aposentados e pensionistas que não se recadastrarem, até a 
sua efetiva realização.

Também apresentamos aos segurados os números das 
campanhas de prevenção Outubro Rosa e Novembro Azul, além 
da prestação de contas do patrimônio financeiro e das aplicações 
do Instituto, referentes ao 2º semestre de 2015, demonstrando um 
crescimento dos recursos financeiros.

Além destas matérias, os segurados podem conhecer um 
pouco das melhorias que foram feitas na Clínica de Fisioterapia e 
no Ambulatório do Instituto após as reformas nos dois locais.

Destacamos que a Direção está sempre à disposição para mais 
esclarecimentos. 
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EXPEDIENTE:

Alterações na Legislação para 
inclusão de dependentes

Como já divulgado na edição 
passada do Informativo do 
Instituto, em decorrência das 
alterações promovidas pela Lei 
Federal nº 13.135, de 17 de junho 
de 2015, que modificou os critérios 
para inclusão de companheiro junto 
ao INSS e Regime Jurídico Único 
da União, o Conselho Deliberativo 
do Ipasem-NH, utilizando-se dos 
parâmetros ditados pela referida 
Lei Federal, promoveu a edição da 
Resolução nº 13, de 11 de dezembro 
de 2015.

A Resolução nº 13/2015 passou 
a exigir a comprovação de União 
Estável de no mínimo 2 anos para a 
inscrição como dependente junto 
ao Instituto, e a necessidade do 
segurado apresentar, além da 

Escritura Pública de União Estável, 
documentação contemporânea ao 
início da relação, assim como, se  
necessário, será realizado estudo 
social junto aos interessados.

A alteração visa a minimizar a 
ocorrência de fraudes e simulações 
que tragam prejuízos financeiros 
ao sistema, prejudicando seu 
equilíbrio financeiro e atuarial.

A l é m  d i s s o ,  e m  c a s o s  
específicos, o Instituto poderá 
efetuar estudo social também nos 
casos de inclusão de cônjuge, 
quando entender necessário, para 
servidores casados.

Essa Resolução passou a 
vigorar a partir da sua edição e é 
válida para fins de dependência na 
Assistência Médica.

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


Evolução dos investimentos 
no  2º semestre de 2016

O saldo financeiro acumulado 
dos recursos da Previdência alcan-
ç o u  u m  m o n t a n t e  d e  R $  
265.676.381,49 em dezembro de 
2015, tendo aumentado em 9,76% 
sobre dezembro de 2014, ou seja, 
um crescimento de mais de R$ 23 
milhões no ano. Dessa forma, em 5 
anos o Ipasem-NH aumentou seu 
patrimônio da Previdência em  
90,66%.

Já na Assistência, encerrou-se 
2015 com patrimônio financeiro de 
R$ 49.393.443,65, o que representa 
uma variação de 24,92% em relação 
a 2014, significando um aumento de 
quase R$ 10 milhões no ano. 

Em relação à rentabilidade das 
a p l i c a ç õ e s  f i n a n c e i r a s ,  n a  
Previdência, encerrou-se 2015 com 
uma rentabilidade acumulada de 
11,98%, inferior à meta atuarial 
acumulada no mesmo período, que 

encerrou 2015  em  17,95%. Fatores  
econômicos  internos,  como  a  alta  
taxa  de  inflação (10,67% pelo 
IPCA e 11,28% pelo INPC), a 
elevação da taxa Selic, a crise 
política e  a  deterioração  das  
contas  fiscais  do  Governo  Central  
foram  os  principais responsáveis 
pelo não atingimento da Meta 
Atuarial neste ano. Apesar disso, a 
gestão  dos  recursos  financeiros  do  
Instituto considera que  a  rentabili-
dade alcançada no ano foi satisfató-
ria, dado o cenário apresentado, e 
avalia que a meta  teria  sido  atingi-
da  caso  a  inflação  estivesse dentro  
da  sua  normalidade (4,5% ao ano). 
É importante destacar que a rentabi-
lidade alcançada ficou na média do 
restante dos RPPSs.

Na Assistência a rentabilidade foi 
de 12,96% no ano de 2015.

De outubro a dezembro do ano passa-
do o Ipasem-NH realizou a terceira 
edição das Campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul.

Neste período, o número de exames 
realizados pelos segurados teve um 
aumento de 11%, foram realizados 693 
exames masculinos, 58 a mais do que em 
2014, e 1.788 exames femininos, o que 
representa 188 exames a mais do que na 
edição anterior, totalizando 2.481 
exames.

Os números referentes a consultas 
médicas tiveram uma pequena redução 
em relação ao ano anterior, foram  
autorizadas 789 consultas femininas e 
154 masculinas.  Foram 4.716 autoriza-
ções para as duas campanhas, engloban-
do consultas e exames.

“A cada ano temos uma evolução nas 
nossas campanhas. Nesta edição, identi-
ficamos que mais exames preventivos 
foram realizados, prova de que os segura-
dos buscam o acompa-nhamento médico 
e perceberam que o diagnóstico precoce 
salva muitas vidas. Em 2016 continuare-
mos com as nossas duas campanhas, 
reforçando essa mensagem da prevenção. 
Contamos com a participação dos nossos 
segurados, pois prevenção está direta-
mente relacionada com qualidade de 
vida”, comenta a Diretora-Presidente do 
Instituto, Eneida Genehr.

Previdência Assistência TOTAL

Saldo em 31/12/2014 242.042.251,27R$  39.540.383,49R$   281.582.634,76R$   

Saldo em 31/12/2015 265.676.381,49R$  49.393.443,65R$   315.069.825,14R$   

Crescimento em R$ 23.634.130,22R$     9.853.060,16R$     33.487.190,38R$     

Crescimento em % 9,76% 24,92% 11,89%

Alterações na taxa de intercâmbio

Outubro Rosa e 
Novembro Azul 

teve mais exames

Conforme já noticiado, houve 
alterações em relação às cobranças 
de valores de taxa de intercâmbio. O 
Plano de Assistência do Ipasem-NH 
oferece cobertura de Atendimento 
Nacional via intercâmbio da 
Unimed, somente para situações de 
Urgência/Emergência. 

Os atendimentos de intercâmbio 
da Unimed, possuem suas próprias 
regras internas. A auditoria dos 
valores aplicados é realizada pela 
própria Unimed, conforme seus 
valores praticados. Desta forma, 
somente é enviado para o Instituto o 
valor total do atendimento (conta 
fechada), não sendo possível apurar 
a taxa de intercâmbio e respectivo 
valor de coparticipação. 

Sendo assim, desde 1º de outubro 
de 2015, para TODO atendimento de 
intercâmbio é cobrado 40% do valor 
da conta.

Em função disto, se o atendimen-
to via intercâmbio for urgên-
cia/emergência, cabe ao segurado 
requerer no local de atendimento o 
detalhamento de sua conta e juntar 
outras provas que comprovem o 
caráter de emergência. Estes docu-
mentos devem ser protocolados no 
Ipasem-NH com pedido de reembol-
so, sendo anali-sados pela Auditoria 
Médica do Instituto e tomadas as 
providências.

Os demais atendimentos eletivos 
deverão ser procurados na região do 
Vale do Sinos, cujos valores são 
previamente negociados entre 
fornecedores e o Instituto. Quando 
não houver profissionais na região 
do Vale do Sinos, o Instituto encami-
nhará autorização para Porto Alegre 
ao segurado, o isentando de taxa de 
intercâmbio (somente coparticipa-
ção).



Aposentadorias Concedidas

Pensões Concedidas

Janeiro

Fevereiro

Geovane Felippe Geleuzzo - 13/01
Lídia Regina Vanzela Morais - 13/01

Rita Inês de Oliveira - 18/01
Maria Teresinha Domingos - 24/01

Marise Frenzel - 25/01
Jorge Luis Marques de Souza - 25/01

Alcir José Camiotto - 03/02
Cláudia Patrícia Bitelo - 04/02
Rosane Maria Linck - 04/02

Cláudia Scheffler Bonalume - 04/02
Ana Lúcia Kuelle Matte - 04/02

Paulo Fernandes da Costa - 05/02
Rosecler Teresinha Winck Pires - 15/02

Joel da Rosa - 15/02

Segurado: Sérgio José Pereira
Dependente: Guiomar Teresinha Pereira
Data: 27/01

Clínica de Fisioterapia e 
Ambulatório passam por reforma

A Clínica de Fisioterapia  e 
o Ambulatório do Ipasem-NH 
passaram por  reformas,  
atendendo a adequações 
exigidas pela Vigilância 
Sanitária e também oferecendo 
me lho re s  cond ições  de  
trabalho e de atendimento aos 
segurados.

Foi realizada a troca dos 
pisos e das divisórias, além de 
feita a pintura nas depen-
dências da Clínica de Fisiote-
rapia do Instituto. Já no 
Ambulatório houve a troca dos 
pisos.

Conforme o fisioterapeuta 
Fabiano Giacomolli a reforma 
melhorou a qualidade do 
trabalho e também facilitou o 
a t end imen to .  “Fo i  uma  
melhora tanto estética, quanto 
funcional. Para o deslocamento 
dos aparelhos, por exemplo, 
facilitou muito”, comenta.

A servidora aposentada 
Mar ia  Helena  Paraboni  
Cerveira também concorda 
com o profissional. “Ficou 
muito bom. O ambiente ficou 
mais amplo e muito mais claro, 
muito melhor para o segurado”, 
complementa.

Dalva Maria Nunes dos Santos - 16/02
Clara Maria Delgado dos Santos - 18/02

Mirela Borba Vieira - 24/02
Rosana Rosana Risbacik - 24/02

Gisele Moehlecke - 24/02
Cláudia Fernanda de Vargas Arigony - 26/02

Solange Teixeira Schiavoni - 26/02
Ivete Terezinha Barth - 26/02

Cleria Maria Galle - 26/02
Rosmeri Terezinha Marques Pruvinelli - 26/02

Grupo dos Aposentados

13º Salário

Quiropraxia

Coparticipação

Inicia dia 14 de abril o Grupo de 
Aposentados. Com encontros quinzenais, 
às quintas-feiras, das 14h30 às 16 horas, o 
grupo terá abordagem multiprofissional. 
Contato, 3594-9162, ramal 229.

Já está agendado o pagamento da 
primeira parcela do 13º salário de 2016. 

O Ipasem-NH fará o depósito para 
aposentados e pensionistas no dia 15 de 
junho.

Os atendimentos de Quiropraxia para o 
primeiro semestre de 2016 já estão sendo 
realizados às terças-feiras das 8 às 12 
horas. Informações e agendamentos às 
terças pela manhã, pelo 3594-9162, ramal 
250.                           

Segurados que solicitam o parcelamen-
to de descontos de coparticipação, devem 
protocolar o pedido até o dia 18 do mês 
corrente para que ele possa ser analisado e 
entrar em vigência já na próxima folha de 
pagamento.

Clínica de Fisioterapia

Ambulatório

Clínica de Fisioterapia - Recepção
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