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SUSPENSÃO DO RECADASTRAMENTO DE
SERVIDORES INATIVOS E DE PENSIONISTAS
Prezados Gerentes e Responsáveis de Gestão de Pessoas,
Reiteramos que, por força do Decreto Estadual 562, de 17/04/2020 o
Art. 24, Inciso IV, permanece SUSPENSO, por tempo indeterminado, o
recadastramento de servidores inativos e pensionistas, previdenciários
e não previdenciários, do Governo do Estado de Santa Catarina.
O IPREV tem competência para promover alterações nesta
medida, junto ao Governo, através de alteração na norma
vigente ou publicação de outra norma.

Solicitamos o fortalecimento desta informação à toda equipe de Gestão
de Pessoas, e a utilização de "resposta padrão", com base na sugestão
anexa a este informe, para o fornecimento de orientações aos
servidores inativos e pensionistas.
DICA: Utilizar, nas orientações, informação objetiva, restrita ao que está na
norma ou ao que foi informado no canal de comunicação oficial do órgão
competente: https://www.iprev.sc.gov.br/aposentados/recadastramento/

ESCLARECIMENTOS
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
E-mail: iprev@iprev.sc.gov.br

ESTAMOS AQUI PARA AJUDÁ-LOS.
PODEM CONTAR CONOSCO!
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ANEXO

SUGESTÃO DE "RESPOSTA PADRÃO"
Prezado Ex-Servidor ou Pensionista,
Informamos que o Recadastramento está suspenso por tempo indeterminado,
por força do Decreto 562, de 17/04/2020, Art. 24, inciso IV, que estabelece
medidas temporárias de enfrentamento à pandemia COVID-19.
Reforçamos que não há risco nenhum de bloqueio do seu pagamento, durante
esta medida.
Cabe ao IPREV, que tem competência sobre o recadastramento, junto ao
Governo, promover as alterações no decreto vigente, no que tange a este
assunto.
Para acompanhamento da situação do recadastramento de servidores inativos e
pensionista e obter mais informações sobre este assunto, indicamos os
seguintes canais de comunicação:
Site: https://www.iprev.sc.gov.br/aposentados/recadastramento/
E-mail: iprev@iprev.sc.gov.br
Indicamos,
também,
consulta
regular
ao
Portal
do
Servidor
(http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/) para acompanhamento das últimas
notícias que tratam de assuntos importantes para os servidores ativos e inativos
do Estado de SC.
Atenciosamente,
(Assinatura)
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