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PL1R'fAi{IA. N° 365/2V16

o PREFEITO DO MUNiCípIO DE SÃO VICENTE FERRER, ESTADO
"DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando as normas contidas na Lei Municipal n° 724/2004 e Lei
Federal n° 9.1'17, 27 de novembro de 1998, que estabelece o recadastramento
de matívos e pensionista da .administrncão indireta, para garantir o paqarnento
correto aos aposentados e pensicll~i~)tê..'\·;,),aprímorando assim a gestão
prevíoenciárta, mantendo os dados cadastrais em dia, para assim subsidiar 0$

dados' necessários para o cálculo atuarial, e orqanização e revisão do plano de
custeio e beneflc.os:

Considerando, as recomendações do Eg!"égio IIibunal de Contas do
Estado de Pernambuco.

Resolve;

I - Fica regulamentado o recadastramento na forma presencial para o~;
Aposentados e Pensionistas que compõe a Folha de Pagamento do Instituto de•
Previdência dos servidores Municipais 0·-: S90 Vicente Férrer - IPSESVI/RPPS
- Administração Indireta, com endereço a RODOVIA PE-89,nesta cidade.

" 11-- o recadastramentá de que trata esta Portaria, terá data inicial a 03
de JANEiRO DE 2017 a 28 de FEVEf'f.IRO DE 2017, improrroqávsl.

lll - Para efetivar o recadastrarnentc serão necessários os documentos,
a saber:

ORIGINAIS:
- Cédula de identidade (RG),
- Cadastro de Pessoa Física (CIC/CPF-MF)
- Comprovante de residência atualizado.
- Em alguns casos Declaração de prova de vida, com firma reconhecida por
autenticidade, para aposentados inativos residente fora do Estado de
Pernambuco. ~

.Apresentar cópia do cartão com a titula-idade de quem recebe os proventos. ~ . p
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IV - O Aposentado ou pensionista impossibilitado de locomoção por
motivo de saúde deve entrar em contato com o IPSESVI/RPPS, enviar
antecipadamente o atestado médico e agendar visita domiciliar, ou procuração
pública.

v - O segurado aposentado porinvalidez permanente e o dependente
invalido, independentemente da sua idade, deverão, sob pena de suspensão
do Benefício, submeter-se anualmente a exame médico a cargo do órgão
competente, nos termos do artigo 70 da Lei Municipal n°. 724/2004.

VI - O recadastramento para os pensionistas menores de idade deve ser
efetuado na presença do tutor ou procurador, com a respectiva certidão de
nascimento.

VII - O não cumprimento as normas contidas nesta Portaria implicará na
imediata suspensão do pagamento do benefício, até que seja regularizada a
situação do aposentado ou pensionista.

. .
, VIII- O recadastramento será gerenciado pela Diretora - Presidente da

Autarquia Municipal e efetuado pelo Gerente de Previdência e Benefícios do
IPSESVI, servidores devidamente habilitados para esse fim.

Reqistre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de novembro de 2016.

Fiá ~";s~~r~ue
~:efeito Municipal
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