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Prazo final  para entrega da Declaração do Imposto de Renda 
da Pessoa Física 2022  é prorrogado para o dia 31 de maio de 

2022.
 

Segundo a Instrução Normativa nº 2 .077/2022 , o

prazo final para a entrega da declaração de ajuste

anual do Imposto de Renda que tem como base os

rendimentos obtidos no ano de 2021 , foi prorrogado

para o dia 31 de maio .

De acordo com as regras , estão obrigadas a

apresentar a Declaração de Ajuste Anual os

cidadãos que tiveram , em 2021 , rendimentos

tributáveis com valor acima de R$ 28 .559 ,70 .

Lembramos aos segurados que ainda não retiraram

seu informe de rendimentos que podem fazer

através dos canais de comunicação do IPASC . Não

deixem para última hora .

Diretor Administrativo e Gestor de Recursos do IPASC obtém nova 
certificação para dirigentes de RPPS 

O Diretor Administrativo e Financeiro do IPASC , Sr . Fábio Deniz

Casagrande , obteve a nova certificação para Dirigente de RPPS emitida

pelo Instituto Totum .

O art . 8º-B da Lei nº 9 .717/98 prevê uma série de requisitos mínimos a

serem atendidos pelos dirigentes dos RPPS , entre as quais a certificação 

 por ele obtida . Além desta , o Diretor já possui certificação CPA-10 e

CGRPPS .

Para Fábio é de grande importância que os Dirigentes e demais

envolvidos obtenham a certificação , como uma forma de garantir uma

gestão mais profissional . 

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
Em 3 de janeiro de 2022 entrou em vigor no Brasil por

meio da efetivação do novo texto na Norma

Regulamentadora nº 1 , o PGR . Essa nova exigência legal

vem provocando alterações substanciais nas formas

como se avaliam e se controlam os riscos laborais .

A grande novidade da nova NR1 se deve a

conscientização dos trabalhadores por meio da

aplicação do seguinte item da Norma :

"1 .5 .3 .3 A organização deve adotar mecanismos para : 
a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de

riscos ocupacionais , podendo para este fim ser

adotadas as manifestações da Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes - CIPA , quando houver ; e 
b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos

consolidados no inventário de riscos e as medidas de

prevenção do plano de ação do PGR ."

Com a aplicação do disposto nesse item se ampliam as

condições de conscientização e participação dos

trabalhadores nos processos de prevenção de riscos

laborais contribuindo para construção de um ambiente

laboral mais seguro .

CALENDÁRIO 
DO IPASC

07/04/2022
Reunião do Conselho 

Administrativo do IPASC

20/04/2022
Reunião do Conselho 

Fiscal do IPASC

12/04/2022
Início das atividades do 

IPASC Itinerante

07/04/2022
Audiência Pública on-line 

do IPASC

14/04/2022
Palestra on-line do 
programa PREparar

20/04/2022
Reunião do Comitê de 

Investimentos do IPASC
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Data de Pagamento dos
aposentados e 
pensionistas
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29/04

Após confirmado a implementação de

todos os requisitos você pode solicitar

sua aposentadoria . Os documentos

abaixo listados precisam ser juntados . 

Documentos necessários para
requerimento de aposentadoria 

-Documento oficial com foto ; 

-CPF ;

-Título de Eleitor ; 

-Comprovante de número do PIS ; 

-Comprovante de residência atualizado

(90 dias);

-Certidão de casamento/nascimento

atualizada (90 dias);

-Número da conta bancária da Caixa

Econômica Federal ;

-CPF/RG dos filhos menores ;

-Certidão de tempo de contribuição do

INSS ou de Outro Regime – Via Original ; 

-Histórico funcional da Prefeitura

-Registro funcional ; 

-Termo de Posse ; 

-PPP / LTCAT (no caso de aposentadoria

Especial)

-Portaria de Nomeação ; 

-Portaria que concedeu a  6º parte ;

-Folha de pagamento do mês anterior ;

- Outras Portarias que alterem

benefício , nomenclatura , carga horária

ou outros atos relacionados ao cargo de

provimento efetivo . 

OBS: Trazer documentos originais
OBS²: Fotocópia de documentos só
serão aceitas se forem autenticadas
em cartório.
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Com o objetivo de avaliar o trabalho desenvolvido pelo IPASC ,

disponibilizamos aos segurados uma pesquisa de satisfação .

Acesse o site https ://pt .surveymonkey .com/r/XN3YSM3 ou o site do

IPASC na aba lateral e participe .

Juntos faremos um IPASC melhor
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PESQUISA DE SATISFAÇÃOPESQUISA DE SATISFAÇÃOPESQUISA DE SATISFAÇÃO

Atividade do programa PREparar em abril

O IPASC realizará no dia 14 de abril às 18h , mais uma palestra do

programa de Preparação para aposentadoria "PREparar". A palestra

terá transmissão ao vivo pelo canal do IPASC no YOUTUBE ,

O programa é destinado a todos os segurados interessados e além do

objetivo de informar ,  espera esclarecer as principais dúvidas destes

segurados . Acompanhe .

Como requerer sua aposentadoria junto ao 
IPASC

O primeiro passo é solicitar um pedido

de simulação , que é valido por um ano .

O requerimento e os documentos

abaixo listados devem ser juntados no

protocolo de pedido que poderá ser

realizado no site do IPASC ou

presencialmente .

Documentação obrigatória para
SIMULAÇÃO de aposentadoria: 
- Cópia de documento oficial com foto ;

- Cópia do CPF ; 

- Cópia de Comprovante de residência ; 

- Cópia de Portaria de nomeação ; 

- Cópia de Carteira de trabalho ; 

- Extrato previdenciário com os períodos

de contribuição para outros regimes ;

-Declaração de tempo de serviço

(órgãos públicos/prefeituras/estado); 

-Histórico funcional consolidado

emitido pelo Departamento de Recursos

Humanos da Prefeitura ou da Secretaria

Municipal de Educação , acompanhado

dos (as) respectivos (as) Portarias ,

Decretos , Atos Municipais , etc . ; 

- Memória de tempo exercido na função

de magistério ; (somente em se tratando

de servidores do quadro do magistério

público municipal) 

- PPP e LTCAT (somente em se tratando

de profissionais que atuam em

atividades consideradas especiais -

aposentadoria especial)

Prova de vida dos aposentados 
e pensionistas do IPASC

Todos os anos , os segurados e os

beneficiários do IPASC devem

comparecer ao instituto no mês

de seu aniversário , para realizar a

prova de vida e a atualização

cadastral .

Lembramos aos segurados que

sempre que houver alteração de

endereço , telefone e estado civil ,

os mesmos devem informar ao

Instituto para que os cadastros

permaneçam atualizados .

ANIVERSARIANTES DE ABRIL
ESPERAMOS VOCÊS!

 idosos com 60 anos ou mais ;

 trabalhadores da saúde ;

 Crianças de 6 meses a menores de 5

anos de idade (4 anos , 11 meses e 29

dias);

 Gestantes e puérperas ;

 Povos indígenas ;

 Professores ;

 Comorbidades ;

 Pessoas com deficiência permanente ;

 Forças de segurança e salvamento e

Forças Armadas ;

 Caminhoneiros e trabalhadores de

transporte coletivo rodoviário de

passageiros urbano e de longo curso ;

 Trabalhadores portuários ;

 Funcionários do sistema prisional ;

 Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos

de idade sob medidas

socioeducativas ;

 População privada de liberdade .

Iniciou em 04 de abril a Campanha

Nacional de vacinação contra a gripe . 

A campanha acontecerá em duas etapas .

O dia D de mobilização nacional está

previsto para o dia 30 de abril .

Primeira etapa - entre os dias 04/04 e
02/05

Segunda etapa - entre os dias 03/05 e
03/06

fonte : ministério da Saúde

Campanha de vacinação contra 
a gripe

 

https://pt.surveymonkey.com/r/XN3YSM3

