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PORTARIA PRESI Nº 055/2016 
 
 
O PRESIDENTE DO NITERÓI PREV, no uso da atribuição que lhe é conferida             
pelo parágrafo único, do art. 6º, do Decreto Municipal nº 12.248, de 14 de abril                  
de 2016; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - O Censo Previdenciário será realizado no período de 16 de maio a 27                
de junho, das 08:00 as 17:00 horas. 
 
Art. 2º - O posto de atendimento único para atualização de dados cadastrais e              
recebimento de documentos a serem apresentados para o Censo         
Previdenciário do Município de Niterói, funcionará na Cúpula do Caminho          
Niemeyer, situada na rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Centro,          
Niterói, RJ. 
 
Como chegar ao local: 

1- acesso para pedestres pela Portaria 01, por trás doTerminal Rodoviário          
Presidente João Goulart; e 

2- acesso ao estacionamento de veículos pela Portaria 02, por trás do           
antigo Carrefour. 

 
Art. 3º – O servidor ativo, aposentado e pensionista deverá fazer o            
agendamento para a realização do Censo Previdenciário, a partir de 09 de            
maio de 2016, diretamente pelo site: www.censoniteroi2016.com.brou pelos        
telefones 2613-8959, 2613-8967 e 2613-8982, nos dias úteis das 09:00 as           
17:00 horas,.  
 
§ Único - A atualização dos dados cadastrais dos segurados será efetuada            
pelo sistema SIPREV/Gestão - Sistema Previdenciário de Gestão de RPPS. 
 
Art. 4º - O recadastramento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, pelo          
comparecimento do próprio segurado ao Posto de Recadastramento, após         
prévio agendamento, mediante a apresentação obrigatória dos originais e         
cópias dos documentos a seguir: 
 
I – Para os Servidores ativos ou Aposentados: 
 

a) Documento oficial com foto: Carteira de Identidade Civil (RG) ou          
Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira Profissional com validade         
no Território Nacional, ou Carteira de Registro Profissional com         
validade no Território Nacional emitida pelo Órgão de Regulamentação         
profissional; 

b) Comprovante de inscrição no CPF; 

http://www.censoniteroi2016.com.br/
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c) Comprovante de residência atual (conta de água, luz, telefone ou          
fatura de crediário, de um dos últimos 03 meses). Na falta deste,            
deverá ser preenchido e assinado a Declaração de Residência - anexo           
I; 

d) Certidão de Nascimento se solteiro, Certidão de Casamento se         
casado, Certidão de Casamento atualizada com averbação da        
Separação Judicial ou Divórcio, Certidão de Óbito do cônjuge se viúvo           
ou Escritura de União Estável, se for o caso. 

e) Cartão do PIS/PASEP/NIT; e 
f) Último Contracheque. 

 
II – Para os dependentes de Servidor ativoou Aposentados: 
 

▪ Filho Menor de 21 Anos 
a) Documento oficial com foto: Carteira de Identidade Civil (RG) ou          

Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira Profissional com validade         
no Território Nacional, ou Carteira de Registro Profissional com         
validade no Território Nacional emitida pelo Órgão de Regulamentação         
profissional; 

b) Comprovante de inscrição no CPF; 
c) Certidão de Nascimento; 

 
▪ Filho Inválido 

a) Documento oficial com foto: Carteira de Identidade Civil (RG) ou          
Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira Profissional com validade         
no Território Nacional, ou Carteira de Registro Profissional com         
validade no Território Nacional emitida pelo Órgão de Regulamentação         
profissional; 

b) Comprovante de inscrição no CPF; 
c) Certidão de Nascimento; 
d) Laudo Médico ou atestado médico com CID (atualizado 06 meses). 

 
▪ Cônjuge ou Companheiro (a) 

a) Documento oficial com foto: Carteira de Identidade Civil (RG) ou          
Carteira Nacional deHabilitação ou Carteira Profissional com validade        
no Território Nacional, ou Carteira de Registro Profissional com         
validade no Território Nacional emitida pelo Órgão de Regulamentação         
profissional; 

b) Comprovante de inscrição no CPF; 
c) Comprovante de residência atual (conta de água, luz, telefone ou          

fatura de crediário – de um dos últimos 03 meses), ou na falta deste              
deverá preencher e assinar Declaração de Residência- anexo I; 

d) Certidão de Casamento se casado, Certidão de Casamento atualizada         
com averbação da Separação Judicial ou Divórcio, ou Escritura de          
União Estável, se for o caso; 

 
III – Para os pensionistas 
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a) Documento oficial com foto: Carteira de Identidade Civil (RG) ou          

Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira Profissional com validade         
no Território Nacional, ou Carteira de Registro Profissional com         
validade no território Nacional emitida pelo Órgão de Regulamentação         
profissional; 

b) Comprovante de residência atual (conta de água, luz, telefone ou          
fatura de crediário – de um dos últimos 03 meses), ou na falta deste              
deverá preencher e assinar Declaração de Residência- anexo I; 

c) Comprovante de inscrição no CPF;  
d) Certidão de Nascimento se solteiro; Certidão de Casamento e         

Certidão de Óbito do cônjuge ou Certidão de Casamento Averbada se           
viúvo; 

e) Escritura de União Estável, se for o caso; 
f) Certidão de óbito do instituidor da pensão; 
g) Último Contracheque. 

 
§ 1º - Não serão cadastrados/recadastrados os segurados que      
comparecerem ao posto do Censo Cadastral Previdenciário com a         
documentação incompleta ou de forma diferente da estipulada nesta Portaria. 
 
§ 2º - Visando à atualização e complementação dos dados cadastrais, o         
atendimento será realizado em duas etapas: onde a primeira consiste na           
triagem para orientação e conferência dos documentos, e a segunda consiste           
na atualização dos dados no SIPREV/Gestão – Sistema Previdenciário de          
Gestão de RPPS. 
 
Art. 5º - O servidor ativo, aposentado e pensionista que se encontrar fora da              
Região Metropolitana do Rio de Janeiro deverá encaminhar, ao NITERÓI          
PREV, além da documentação elencada no Artigo anterior, o Formulário de           
Cadastro Previdenciário preenchido e com firma reconhecida por        
autenticidade, anexo II, e Atestado de Vida, expedido pelo Órgão de           
Segurança Pública do Estado ou, encontrando-se no exterior, por Consulado          
ou Embaixada Brasileira no país em que se encontrar. 
 
§ 1º - Os documentos para o cadastramento deverão ser enviados até o dia 20               
de junho de 2016, por postagem registrada endereçada ao Niterói Prev, rua da             
Conceição, 195, Centro, Niterói, RJ, Brasil, CEP 24.020-086. 
 
§ 2º - A entrega dos documentos por intermédio de procurador será aceita, na              
hipótese prevista no caput, e nas seguintes: 

 
I – Afastamento do servidor ativo para qualificação profissional fora da           
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, à vista de documento que           
comprove essa condição e da necessária autorização para esse         
afastamento; 
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II – Impossibilidade de locomoção em decorrência de problema de saúde           
do servidor ou do pensionista à vista de atestado médico que comprove            
essa impossibilidade, hipótese em que o procurador, ao entregar os          
documentos no Posto do Censo Previdenciário, deverá agendar visita         
domiciliar, como condição de conclusão do recenseamento, a critério do          
Niterói Prev. 
 

§ 3º - O servidor ativo, aposentado ou pensionista que se encontrar recluso             
em regime fechado, por todo o período do Censo Cadastral Previdenciário,           
deverá comprovar tal situação por meio de declaração do Diretor do Presídio            
ou de autoridade competente para expedi-la. 
 
Art. 6º - Será disponibilizado aos servidores o material de divulgação e            
orientação, sobre como proceder para o seu cadastramento durante o Censo           
Previdenciário, nas Secretarias Municipais, Órgãos da Administração Indireta,        
Câmara Municipal e no Posto de Atendimento da Cúpula do Caminho           
Niemeyer. 
 
Art. 7º - Ficam designados os seguintes servidores do Niterói Prev para a             
operacionalização do Censo Previdenciário: 
 
Coordenador Geral: 

● David Alves de Melo – matrícula: 640562. 
Coordenador de Informática:  

● Lucas Silveira de Lacerda Silva – matrícula: 640555. 
 

Assistentes: 
● Arthur Mello Cezar da Rocha – matrícula: 624215;  
● Sueli Rodrigues Alves da Gloria – matrícula: 640566; 
● Urlan da Silva Tavares Motta – matrícula: 6980085. 

 
§ Único - São atribuições do Coordenador Geral: 

I - Realizar o acompanhamento e controle operacional das atividades        
relacionadas à execução do PROPREV - Segunda Fase: e 
II - Ser o responsável pelo envio do Atestado de Recebimento referentes          
aos produtos resultantes do Censo Cadastral Previdenciário. 

 
Art. 8º - Os casos não especificados nesta Portaria serão analisados e            
disciplinados pelo Presidente do Niterói Prev. 
 
Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Niterói, RJ, em 26 de abril de 2016. 
 
 
 
Dirceu Resende Pinheiro 
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Presidente do NITERÓI PREV. 


