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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNiCíPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 01 - DE 29 DE JUNHO DE 2015

Estabelece a forma e os procedimentos para o
Recadastramento Anual, na modalidade Prova
de Vida, dos aposentados e pensionistas
vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social do Município de São Lourenço do Sul,
administrado pelo FAPS, para fins de
manutenção dos benefícios de aposentadoria e
pensão.

o Conselho Municipal de Previdência, no uso de suas atribuições
previstas na Lei nO 2749, de 28 de novembro de 2005, art. 96, inciso XII,
reunido em sessão ordinária do dia 29 de junho de 2015, e considerando a
necessidade de atender exigência do Governo Federal para a implantação do
e-social, instituir a prova de vida, bem como, atualizar a base de dados para
subsidiar a realização do cálculo atuarial do RPPS do ano de 2016 - ano base
2015 e o suprimento do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias
(SIPREV), resolve:

Art. 10
- Estabelecer a forma e os procedimentos para o Recadastramento

Anual, na modalidade Prova de Vida, dos aposentados e pensionistas
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de São
Lourenço do Sul nos termos em anexo.

Art. 20
- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNiCíPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

RESOLUÇÃO N° 01/2015

Estabelece a forma e os procedimentos para o
Recadastramento Anual, na modalidade Prova
de Vida, dos aposentados e pensionistas
vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social do Município de São Lourenço do Sul,
administrado pelo FAPS, para fins de
manutenção dos benefícios de aposentadoria e
pensão.

o CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO FUNDO DE
APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DO MUNICíPIO DE SÃO
LOURENÇO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 96,
inciso XII, da Lei Municipal nO2749, de 28 de novembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1° O Recadastramento anual dos aposentados e
pensionistas beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de São Lourenço do Sul, administrado pelo
FAPS, será realizado na modalidade PROVA DE VIDA, de acordo com os
procedimentos previstos nesta Resolução.

Parágrafo único. Na hipótese de recadastramento para fins
de atualização dos dados cadastrais e dos dependentes dos segurados do
FAPS, a Prova de Vida anual dos aposentados e pensionistas poderá ser
realizada na mesma oportunidade.



Art. 2° Os aposentados e pensionistas beneficiários do
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
São Lourenço do Sul deverão realizar anualmente a comprovação de vida
quando convocados, sob pena de bloqueio do pagamento do benefício e
demais providências decorrentes, nos termos da legislação previdenciária.

Art. 3° O FAPS convocará os aposentados e pensionistas
domiciliados no município através de edital, que será afixado e divulgado
através dos meios de comunicação disponíveis (site oficial da prefeitura, átrio
da prefeitura municipal, programas de rádio, jornais, murais informativos das
secretarias).

§1° Ao aposentado ou pensionista com residência noutro
Estado ou País, o FAPS convocará por correspondência, via AR (Aviso de
Recebimento), conforme endereço cadastrado no FAPS, será enviada
juntamente com a convocação, Declaração de Prova de Vida, que deverá ter a
firma reconhecida por autenticidade em cartório e ser remetida ao FAPS no
prazo estabelecido na convocação, juntamente com cópia (frente e verso)
autenticada do documento de identidade.

§2° Na hipótese do não comparecimento no prazo
estabelecido pelo edital a convocação será feita por republicação do edital e,
se for o caso, em jornal de grande circulação.

Art. 4° Na convocação para Prova de Vida deverá constar o
local, o período, o horário e os documentos obrigatórios que deverão ser
apresentados para realizar a comprovação de vida.

Art. 5° No período estabelecido para a comprovação de
vida os aposentados e pensionistas deverão comparecer no local e horários
designado(s) na convocação, munidos de um dos seguintes documentos
originais: Carteira' de Identidade (RG) ou Carteira de Motorista (CNH) ou
Carteira de Identidade Profissional ou Passaporte válido expedido pela Polícia
Federal.

Parágrafo único. O documento de identidade deverá
encontrar-se em bom estado de conservação (perfeitamente legível) e ter sido
expedido em prazo suficiente para que o beneficiário possa ser identificado
pela fotografia.

Art. 6° Não será comprovada a vida de aposentados e
pensionistas que comparecerem ao local estabelecido sem a documentação ou
de forma diferente da estabelecida na convocação.



Art. 70 A Prova de Vida deverá ser efetuada pessoalmente
pelo aposentado ou pensionista, mediante assinatura do comprovante de prova
de vida, não se admitindo que a mesma seja realizada por procurador do
beneficiário, mesmo que legalmente cadastrado no FAPS.

§1o No caso de beneficiário curatelado ou de pensionista
menor de 18 anos a Prova de Vida será feita por meio de seu Representante
Legal, devidamente identificado, mediante a apresentação do respectivo
documento de Curatela, Guarda ou Tutela e da certidão de nascimento
atualizada (expedida em até 30 dias) ou documento de identidade do menor.

§2° Na hipótese prevista no parágrafo anterior o
Representante Legal deverá assinar Termo de Responsabilidade, ocasião em
que se comprometerá, sob as penas da lei, em comunicar o FAPS o óbito do
beneficiário ou qualquer evento que cesse sua condição de Representante, no
período de até 30 dias contados do fato.

§3° Nos casos de Prova de Vida de beneficiário curatelado
o FAPS poderá por ocasião do comparecimento do Representante Legal,
solicitar o agendamento de visita domiciliar para comprovação da vida,
devendo o beneficiário estar munido dos documentos designados no art. 50 e
de acordo com seu parágrafo único.

Art. 80 Estando o aposentado ou pensionista
impossibilitado de comparecer no local indicado na convocação, por problemas
graves de saúde, situação que deverá ser comprovada através de atestado
médico expedido para este fim, atualizado (com data posterior à data da
convocação) e com identificação legível do médico, admitir-se-á a
apresentação de Declaração de Prova de Vida com firma reconhecida por
autenticidade em cartório, conforme modelo expedido pelo FAPS, e cópia
(frente e verso) autenticada do documento de identidade do beneficiário.

Parágrafo único. Os modelos de Declaração deverão ser
solicitados ao FAPS para providenciar o preenchimento e a assinatura do
beneficiário.

Art. 90 Os servidores responsáveis pelo recebimento dos
documentos, comprovantes e declarações, estabelecidos nesta resolução
deverão ser identificados mediante carimbo e assinatura, bem como verificar a
autenticidade dos selos cartorários através de consulta aos sites dos tribunais
de justiça ou por sinal público.

Art. 100 O FAPS poderá requisitar informações
complementares e ou realizar diligências, bem como realizar visita domiciliar
para a consecução de seus objetivos de Prova de Vida.



Art. 11° Findo o período regulamentar para realizar a prova
de vida, ficarão bloqueados os pagamentos dos benefícios dos aposentados e
pensionistas que não realizarem a prova de vida.

Parágrafo único. Após o bloqueio do pagamento, os
benefícios somente serão liberados mediante a realização da prova de vida, na
forma prevista nesta resolução, ou serão cessados, observados os prazos e os
procedimentos estabelecidos na forma de convocação.

Art. 12° O Conselho Municipal de Previdência efetuará o
controle e a gestão do processo da prova de vida anualmente.

§1° A partir do exercício de 2016, o critério de convocação
será feito pelo mês de aniversário do beneficiário.

§2° Vencido esse período, haverá mais uma chance nos
trinta dias seguintes. Se mesmo assim não houver comparecimento, o
benefício será bloqueado até que a situação cadastral seja regularizada.

Art. 13° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

São Lourenço do Sul, 29 de junho de 2015.

Marth~cci
Presidente do Conselho de Previdência


