
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
TRÊS LAGOAS

EDITAL Nº 001/2020

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, Dirceu Garcia de Oliveira Junior, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 23 da Lei Municipal 2.809/2014 CONVOCA os inativos
relacionados no ANEXO I deste EDITAL a participarem do RECADASTRAMENTO DE
SEGURADOS do Regime Próprio de Previdência Social instituído pela Lei Municipal nº
2.808/2014, que observará o disposto no presente Edital.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS:
Ficam convocados a comparecer na sede da TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA todos os
APOSENTADOS e PENSIONISTAS relacionados no ANEXO I deste Edital, cujos
benefícios tenham sido concedidos até 31/12/2018.

2. PERÍODO:
De 03/02/2020 a 09/04/2020, no horário compreendido entre as 8:00h às 12:00h,
conforme CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO definido no ANEXO I deste Edital.

3. LOCAL:
Avenida Eloy M. Chaves, nº 956, Sala 502 - Edifício Terrace Business Center - CEP
79602-002, nesta cidade de Três Lagoas/MS.

4. DOCUMENTOS:
Os beneficiários convocados deverão comparecer munidos dos seguintes documentos
originais:
a) Registro Geral (RG);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida (se houver);
d) Comprovante de residência expedido a, no máximo, 3 (três) meses;
e) Título de Eleitor;
f) Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (se houver);

5. DILIGÊNCIAS:
Por ocasião do comparecimento do segurado, serão exigidos:
a) Preenchimento da Declaração de Vida Para fins de Recadastramento, conforme
modelo definido no ANEXO II desde Edital; e,
b) Submissão a exame médico-pericial, nos caso dos aposentados por invalidez com
menos de 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos, se mulher.

6. PROCEDIMENTO ALTERNATIVO:
Com exceção dos aposentados por invalidez, os demais inativos poderão,
alternativamente ao seu comparecimento, remeter por correio até 09/04/2020, ao
endereço definido no item 3 deste Edital, a cópia reprográfica dos documentos
relacionados no item 4, bem como a Declaração de Vida Para fins de



Recadastramento preenchida conforme modelo definido no ANEXO II, devidamente
preenchida e com reconhecimento da firma exclusivamente por
AUTENTICIDADE.

7. MEDIDAS DE CONTROLE:
A critério do Diretor Presidente, poderá ser dispensado da presente convocação o
segurado que, em razão de limitação física devidamente comprovada por atestado ou
declaração médica, não puder comparecer para recadastramento ou mesmo adotar o
procedimento alternativo definido no item 6 deste Edital.
A inobservância de atendimento às disposições deste Edital poderá determinar a
suspensão no pagamento dos benefícios previdenciários concedidos até a data de
expedição deste Edital.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS:
Cópia deste Edital e dos respectivos anexos estará disponível no site
www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br.
Informações podem ser obtidas na sede da TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, pelo
telefone (67) 3521 4904 e pelo e-mail: contato@treslagoasprevidencia.ms.gov.br.

Três Lagoas, 22 de janeiro de 2020.

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Presidente


