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GABINnTH Do PREFEITO

LEI No 6o3reoig
Boa Vista,11 de Marco de 2019

AUTORIZA      A      REALIZACAO      DO      CENSO
pREvlDENclARIO DOs sERVIDOREs pdeLlcos
TITULARES    DE    CARGO    EFETIVO,    ATIVOS,
APOSENTADOS,     PENSI0NISTAS     E     DEMAIS
sEGURADos     Do     REGmm     pRopRIo     DE
PREVIDENCIA  SOCIAL  -  RPPS  D0  MUNIcipIO
DE BOA VISTA-PB, NO EXERcicIO 2019.

0 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA
PARAiBA, fapo saber que a Cinara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a
seguinte Lei:

Art.  1°  Fica  autorizado  o  poder pdblico  municipal  realizar  o  Censo  Previdenciario
Cadastral dos segurados do Regime Prdprio de Previdencia Social - RPPS do Muhicipio de
Boa Vista/PB que tern por fmalidade a atualizapao e consolidapao do Cadastro Nacional de
lnfomap6es Sociais dos Regimes Pr6prios de Previdencia Social.

Paragrafo  tlnico.  0  Censo  Previdenciario  6  de  carater  obrigat6rio  para  todos  os
servidores pbblicos que sejarn titulares de cargo efetivo, ativos, aposentados, pensionistas e
demais  segurados  do  Regime  Pr6prio  de  Previd6ncia do  Municipio  pertencente  ao  Poder
Executivo.

Art. 2° 0  Ceuso de 2019  sera realizado na sede Memorial da Camara de Boa Vista,
situada na Run Jer6nimo Marinho Gomes, s/n - Centro - Boa Vista - PB, ressaltando que os
servidores   que   necessitarem   de   atendimento   especial   deverao   agendar   previanente,
mediante a apresenta9ao obrigatoria dos seguintes documentos:

I- PARA 0 CENSO DOS SERVIDORES ATIVOS:

a) Documento de identifica9ao com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Habilitapao ou
Carteira  Profissional  com  validade  em  todo  o  territ6rio  nacional  e  emitida  por  6rgao  de
regulamentapao profissional);

b) CPF;

c)  Comprovante  de  residencia  atualizado  mos  ultimos  03  mese
telefone), e na falta deste uma declarapao de resid6ncia;

d) Comprovante da fomap5o profissional (Certificado / Diploma);

e) Ultimo contracheque ;

D PASEPPISINIT;

(conta  de  agua,  lur  ou
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g) Tfuo de eleitor;
h) Portaria de posse (e para servidores antigos, CTPS);

i) CPF e Certidfo de nascimento dos dependentes;

j) Certidao de casamento ou nascimento;
k)  Certidao  de Tempo  de  Contribuicao  do  INSS  e/ou de  outro  RPPS,  caso  o  servidor (a)
queira averbar tempo de servico;
I) Declaragao do  Setor de Trabalho assinada pelo  Secretino da Pasta de lotapao conforme
modelo disponibilizndo atrav€s do Portal da PMBV- www.boavista.pb.gov.br ou na sede do
Instituto na Rua Esplanada Born Jesus, s/n-Centro-CEP: 58.123-000 -Boa Vista-PB.

11- PARA OS DEPENDENTFS DOS SERVIDORES ATIVOS:

a) Documento de identificapao com foto (se houver), ou Certidfro de Nascimento;

b) CPF;

c) Laudo medico atestando incapacidade definitiva no caso de invalido;

d) Temo de Curatela ou lnterdigao no caso de invalido.

Ill- PARA 0 CENSO DOS SERVIDORES APOSENTADOS:

a) Documento de identificapao com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Habilitapao ou
Carteira  Profissional  com  validade  em  todo  o  territ6rio  nacional  e  emitida  por  6rgao  de
regulainentacao profissional);

b) CPF;

c)  Comprovante  de  residencia  atualizado  nos  dltimos  tres  meses  (conta  de  agua,  luz  ou
telefone), e na falta deste uma declarapfro de residencia;

d) Ultimo contracheque dos proventos;

e) PASEpmlsINIT;

D Titulo de eleitor para os que ten ate 69 anos de idade;

g) Ato de concessao e pullicapao da aposentadoria;
h) CPF e Certidao de nascimento dos dependentes;

i) Certidao de casamento ou nascimento;

j)   Os  aposentados  munidos  do  Temo  de   Curatela  deverao  comparecer  ao  censo  na
companhia de seus curadores.

IV- PARA 0S DEPENDENTES DOS APOSENTADOS:

a) Documento de identificapao com foto (se houver), ou Certidfro de

b) CPF;

c) Laudo medico atestando incapacidade defiritiva no caso de invalido;
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d) Termo de Curatela ou Interdicao no caso de invalido.
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V- PARA 0 CENSO DOS PENSI0NISTAS:

a) Documento de identificapao com foto (Carteira de identidade, Carteira de Habilitapao ou
Carteira  Profissional  com  validade  em  todo  o  territ6rio  nacional  emitida  por  6rgao  de
regulamentapao profissional) ;

b) CPF;

c)  Comprovante  de  residencia  atualizado  nos  ultimos  3  meses  (conta  de  4gua,  luz  ou
telefone), e na falta deste uma declarapfo de residencia;

d) Certidao de casamento e/ou nascimento;

e) Ultimo contracheque da pensfo;

f) Certidfro de 6bito do instituidor da peusao;

g) Ndmero do CPF do instituidor da pensao;
h)  Os  pensionistas  munidos  do  Termo  Curatela/Tutor  deverfro  comparecer  ao  censo  na
companhia de seu CuradorITutor.

Art.   3°.   0   pdblico   alvo   a   ser   recenseado   e   responsavel   pela   veracidade   das
infomap6es  prestadas,  ficando  sujeito  as  san95es  administrativas  e  penais  por  qualquer
informapao incorreta ou inveridica.

Art.  4°.  Ap6s  a  conclusao  do  Censo  Previdenciato  no  exercicio  2019,  todos  os
servidores  pdblicos  titulares  de  cargo  efetivo,  ativos,  aposentados,  peusionistas  e  demais
segurados do Regime Pr6prio de Previdencia Social - RPPS do Municipio de Boa Vista-PB,
recenseados terao por obrigapfro  atualizar seus dados cadastrais a partir de 2020,  todos os
anos, na data do seu aniversdrio, sob pena de ter o seu paganento suspenso caso nao efetue
essa atualizapao na sede do FUSEM.

Patgrafo   Unico.   A   suspensao   tempordia   do   recebimento   dos   seus   proventos
pemanecera  ate  que  o  servidor  comparega  para  efetuar  a  respectiva  atualizagao  do  seu
cadastro no FUSEM.

Art.   5°.   0   Censo   Previdenciario   Cadastral   sera  desenvolvido   sob   as   seguintes
diretrizes:

I - integrapao de sistemas e bases de dados;

11 - inclusao dos dados cadastrals no SIPREV/Gestao de forma progressiva;

Ill  -  realizapao  permanente  de  censo  previdenciirio  com  a  utilizapao
SIPREV/Gestao;

IV - validapao dos dados no SIPREV/Gestao e transmissao para o CNIS/RPP

o  aplicativo
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V  -  tratamento   das  infomap6es  retomadas  em  forma  de  relat6rios  gerenciais  via
INFORME/CNIS/RPPS;

VII  -  melhoria da  qualidade  dos  dados  dos  segurados  do  RPPS  do  Municipio  de  Boa
Vista/PB objetivando a efetivapfro de avaliapao atuarial consistente e a garantia na agilidade
da concessao de aposentadoria e peusao; e,

VIII - ampliapao do movimento da qualidade e produtividade no setor pdblico.

Art.   6°.   As  demais  regras  e  criterios  para  realizapao  do  respectivo  censo  ser5o
regulamentados atraves de decreto pelo poder executivo

Art. 7° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicapao.

E ARAUJO


