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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 488/18 
P. 54.058/17 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bnuru 
Diretoria de .\pmo Legislativo 

1 9 OEZ. 1018 

ENlRADA 
Hora1<>~(a) 

Bauru, 13 de dezembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 147/18, que institui o 
Censo Cadastral e Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos e Pensionistas da 
Administração Direta e Indireta. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

0.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sess~.o Ordinária do 
dia 04 ~ 19 
em, O 1g 

Anexos: Cópia do Decreto Estadual nº 52.691/08, cópia das Atas nº 21/18 do conselho curador eco selho fiscal. 
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P. 54.058/17 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 147118 
Institui o Censo Cadastral e 
Previdenciário dos Servidores 
Públicos Municipais Ativos, 
Inativos e Pensionistas da 
Administração Direta e Indireta 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º 

§2' 

Art. 2° 

Art 3° 

§ 2º 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5º 

Art. 4° 

Fica instituído no município de Bauru o Censo Cadastral e Previdenciário que deverá ocorrer com a seguinte 
periodicidade: 

Servidores Ativos: anualmente. 

Servidores Inativos e Pensionistas: bienalmente. 

O Censo Cadastral e Previdenciário, consiste na atualização de dados pessoais e funcionais, dados pessoais 
dos dependentes dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e 
Indireta do Município de Bauru. 

Os servidores ativos, inativos e pensionistas deverão realizar o Censo Cadastral e Previdenciário, no mês do 
seu aniversário de nascimento de acordo com a periodicidade estabelecida no art. 1°. 

O disposto no ucaput" deste artigo aplica·se também aos servidores afastados e licenciados a qualquer título. 

Os servidores ativos afastados por auxflio doença, impossibilitados de comparecerem no seu órgão de origem, 
deverão· realizar o Censo Cadastral e Previdenciãrio através do modelo de Formulário de Atualização de 
Dados correspondente, disponibilizado nos Portais Institucionais da Prefeitura Municipal de Bauru e 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, com 
reconhecimento de firma ou por meio do Serviço Social do órgão de origem. 

O Formulário de Atualização de Dados deverá ser encaminhado ao órgão de origem do servidor. Em caso de 
divergência de dados, o servidor ou pensionista deverá anexar cópias autenticadas dos documentos 
comprobatórios. 

Na hipótese de servidores afastados por motivo de licença sem vencimentos, o Censo Cadastral e 
Previdenciário deverá ser realizado imediatamente após seu retorno. 

No caso de servidores que acumulam cargos, o Censo Cadastral e Previdenciário deverá ser procedido em 
cada um dos vínculos. 

Os servidores ativos, inativos e os pensionistas que não efetuarem o Censo Cadastral e Previdenciário no mês 
do respectivo aniversário de nascimento e na periodicidade estabelecida no art. l º, terão os vencimentos e/ou 
proventos suspensos. 

Parágrafo único. O pagamento dos vencimentos e/ou proventos suspensos será restabelecido em até 30 (trinta) dias corridos, 
após a sua regularização. 

Art. 5° Será responsabilidade de cada Divisão de Administração de Expediente da Administração Direta e Indireta 
definir o responsável em realizar o Censo Cadastral e Previdenciário, pela internet, por meio dos Portais 
Institucionais da Prefeitura Municipal de Bauru e Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru- FUNPREV. 

Parágrafo único. Compete aos servidores municipais designados, a responsabilidade de comprovar através de juntada de 
cópias de documentos a veracidade dos dados divergentes no sistema de banco de dados. 

Art. 6° Para fins de realização do Censo Cadastral e Previdenciário, os servidores ativos deverão apresentar aos 
servidores municipais designados os seguintes documentos originais: documento de identidade, CPF. 
Certidão de Casamento com eventuais averbações. comprovante de residência atualizado e cópias do 
documento de identidade e CPF dos dependentes. 
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Parágrafo único. Na hipótese de divergências, deverá preencher requerimento de alteração de dependentes pela internet, 
disponibilizado no Portal Institucional da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Art. 7° As divergências apresentadas referentes aos dependentes dos beneficiários deverão ser encaminhadas à 
Divisão de Administração e Expediente ou equivalente dos órgãos municipais. 

§ 1° Os dependentes para fins previdenciários deverão ser homologados pela Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, e os documentos referentes ao Censo 
Cadastral e Previdenciário deverão ser arquivados nos prontuãrios dos beneficiários. 

§ 2° A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV deverá 
comunicar os órgãos quando da não homologação dos dependentes. 

Art. 8' 

§ Iº 

§ 2' 

§ 3º 

Art. 9° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3' 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Para fins de realização do Censo Cadastral e Previdenciário os servidores inativos e os pensionistas deverão 
comparecer na sede da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV munidos dos seguintes documentos originais: documento de identidade, CPF, Certidão de 
Casamento com eventuais averbações e comprovante de residência atualizado. 

No caso de servidores aposentados, deverão ser apresentadas cópias do documento de identidade e CPF dos 
dependentes. 

Para os servidores inativos ou pensionistas com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos de idade, será 
admitido que o Censo Cadastral e Previdenciário seja realizado por procurador legal do beneficiário. 

O Censo Cadastral e Previdenciário para servidor inativo/pensionista curatelado, tutelado ou de pensionista 
menor de 18 {dezoito) anos deverá ser realizado pelo seu Representante Legal, mediante a apresentação do 
respectivo documento de Curatela, Guarda ou Tutela, documento de identidade e CPF do beneficiário e de 
seu Representante Legal. 

Os servidores inativos e/ou pensionistas não residentes no Município de Bauru, poderão realizar o Censo 
Cadastral e Previdenciário pela Internet, através do modelo de Formulário de Atualização de Dados 
disponibilizado no Portal lnstilucional da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Deverão ser encaminhados via Correios à Divisão Previdenciãria, aos cuidados da Seção de Beneficios, o 
Formulário de Atualização de Dados correspondente ao servidor inativo e/ou pensionista, devidamente 
assinado e com reconhecimento de firma, datado, com as cópias autenticadas dos documentos de identidade, 
CPF, Certidão de Casamento com eventuais averbações e comprovante de residência atualizado. 

No caso de servidores aposentados deverão ser encaminhadas cópias autenticadas do documento de 
identidade e CPF dos dependentes. 

No caso de servidores inativos curatelados, tutelados e/ou pensionistas menores de 18 (dezoito) anos de idade 
deverão ser encaminhados também cópia autenticada do respectivo documento de Curatela, Guarda ou 
Tutela, documento de identidade e CPF de seu Representante Legal. 

Entende-se por documento de identidade: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de 
Classe que tenha força de documento de identificação ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou 
qualquer outro documento com foto reconhecido por lei, devendo encontrar-se em bom estado de 
conservação (perfeitamente legível). 

Os servidores responsáveis pelo recebimento dos documentos, comprovantes e formulários estabelecidos 
nesta Lei Municipal, deverão ser identificados mediante carimbo e assinatura. 

A Administração Municipal poderá utilizar equipamento biométrico e fotográfico para realizar o cadastro no 
sistema informatizado. 

A Administração Municipal poderá requisitar informações complementares e/ou realizar diligências. 
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Art. 14 A Administração Municipal, deverá., no mês seguinte ao Censo Cadastral e Previdenciário validar os 
recadastramentos efetuados e inserir no sistema de cadastro os dados atualizados. 

Art. 15 Responderá penal e administrativamente os servidores que, no Censo Cadastral e Previdenciário, 
deliberadamente prestarem informações incorretas ou incompletas. 

Art. 16 Fica instituída a Declaração de Vida e Residência que consiste na comprovação, conferência e validação dos 
dados dos aposentados e pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de Bauru. 

Parágrafo único. A Declaração de Vida e Residência será regulamentada por meio de Decreto Municipal. 

Art. 17 O inicio do Censo Cadastral e Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais ativos, inativos e 
pensionistas da Administração Direta e Indireta será regulamentado através de Decreto Municipal. 

Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente. 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
13, dezembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa de Leis, o incluso projeto de lei, 
que uma vez aprovado, instituirá o Censo Cadastral e Previdenciário dos Servidores Públicos Ativos, Inativos e Pensionistas da 
Administração Direta e Indireta do Município de Bauru e, 

Considerando a necessidade de manutenção e atualização dos dados pessoais e funcionais dos servidores 
ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta . 

Considerando que tal pratica já é adotada no Governo do Estªdo de São Paulo desde 2.008, através do 
Decreto Estadual 52.691, de 1° de fevereiro de 2.008. 

Considerando que outros municipios já efetuam o recadastramento anual de servidores ativos e inativos. 

Considerando que o objetivo deste projeto de lei é promover o censo cadastral e previdenciário dos 
servidores públicos ativos, anualmente, e dos servidores inativos e pensionistas, bienalmente, sempre no mês de aniversário de 
seu nascimento. 

Considerando que referido projeto de lei é fundamental para a atualização dos dados pessoais e funcionais 
dos servidores públicos municipais ativos e inativos, dados pessoais dos dependentes dos servidores e pensionistas da 
Administração Direta e Indireta do Municlpio de Bauru, inclusive dos servidores ativos afastados por auxílio doença, que por 
essa razão estão impossibilitados de comparecer no seu órgão de origem, e que poderão realizar o censo através do modelo de 
Formulário de Atualização de Dados correspondente, disponibilizado nos Portais Institucionais da Prefeitura Municipal de Bauru 
e Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, com reconhecimento de finna 
ou por meio do Serviço Social do órgão de origem. 

Considerando que para que ocorra um controle mais efetivo, os servidores ativos, inativos e os pensionistas 
que não efetuarem o Censo Cadastral e Previdenciário previsto neste projeto de lei, terão os vencimentos e/ou proventos 
suspensos e o pagamento dos vencimentos e/ou proventos suspensos será restabelecido em até 30 (trinta) dias corridos, após a 
sua regularização . 

Considerando que há previsão também de que cabe a cada Divisão de Administração de Expediente da 
Administração Direta e fndireta definir qual será o servidor responsável em realizar o Censo Cadastral e Previdenciário, 
competindo também a este servidor a responsabilidade de comprovar através de juntada de cópias de documentos a veracidade 
dos dados divergentes no sistema de banco de dados. 

Considerando que há previsão também iio projeto de lei de que os dependentes para fins previdenciários 
deverão ser homologados pela FUNPREV e os documentos referentes ao Censo Cadastral e Previdenciário deverão ser 
arquivados nos prontuários dos beneficiários. cabendo à FUNPREV comunicar os órgãos quando da não homologação dos 
dependentes. 

Considerando que os servidores inativos e/ou pensionistas não residentes no Município de Bauru, pode:rão 
realizar o Censo Cadastral e Previdenciário através do modelo de Formulário de Atualização de Dados correspondente, 
disponibilizado no Portal Institucional da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV. 

Considerando os avanços tecnológicos e a utilização de sistemas de infonnação na Administração Municipal, 
que poderá utilizar equipamento bio,rnétrico e fotográfico para realizar o cadastro no sistema infonnatizado, devendo no mês 
seguinte validar os recadastramentos efetuados e inserir no sistema de cadastro os dados atualizados, podendo responder penal e 
administrativamente aqueles servidores que, deliberadamente prestarem infonnações incorretas ou incompletas. 

Considerando que o projeto visa também instituir a declaração de vida e residência que consiste na 
comprovação, conferência e validação dos dados dos aposentados e pensionistas da Administração Direta e Indireta do 
Município de Bauru, sendo que esse serviço deverá ser regulamentado por meio de Decreto Municipal. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Considerando que não haverá impacto financeiro e/ou atuarial para a implantação dc;ste serviço. 

Considerando por fim, o Censo Cadastral e Previdenciá~io tratar-se de excelepte instrumento contra tentativas 
de fraudes e corrupção na Administração Pública. 

Destarte pela relevância da matéria, contamos co 

Atenciosas saudações, 

/ 
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FOLHAS 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE COS 

MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 
CNPJ 46.139.960/0001-38 

Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP 
Fone/Fax- (014) 3009-5500 

-FUNPREV _, 

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 21DE12 DE NOVEMBRO DE 2018 

CONSELHO FISCAL 

Nesta data, às 08 horas reuniram-se na sede administrativa da Fundação de 

Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV - sito a 

Rua Rio Branco 19-31, Bauru/SP, sob a Presidf!ncia da Sra. Sirlei Sebastiana 

Polidora Campos, as conselheiras Renata Avante, Maria de Lourdes Alves do 

Carmo Fernandes, Natalina de Oliveira Puliesi, Gabriella Lucarelli Rocha 

empossada, nesta data, em virtude da desistência da Conselheira Kelly 

,. Guariento (Processo nº 4115/2018) e, salientamos que a Conselheira 

Secretária Janaína Oliveira dos Santos solicitou renúncia do cargo de 

Conselheira, pois assumiu função de confiança de Coordenação Pedagógica, 

na EMEF Santa Maria, escola de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal 

da Educação de Bauru (Processo nº 3973/2018). Este Conselho informa que 

não haverá substituição, desta Conselheira, pois os três suplentes eleitos para 

o biênio 2017/2018, Vantuil Campanari, Eva Fabiana Soares Lima, Matheos de 

Lima Carvalho estão impedidos de assumirem, pois foram designados em 

funções de confiança, conforme descritos no referido Processo nº 3973/2018. 

Este Conselho informa que a referida servidora Janaína Oliveira dos Santos 

• 

• 

acompanhará as reuniões do Conselho Fiscal, como ouvinte. Os membros do 

Conselho Fiscal elegeram nova Secretária, a Sra Natalina de Oliveira Puliesi. 

Estiveram presentes o Presidente da Funprev Donizete do Carmo dos Santos e 

o Conselheiro eleito José Aparecido dos Santos para o biênio 2019/2020, e 

este Conselho agradece a presença. HÁ QUORUM. Foi lida em reunião a ata~ 

nº 21 Conselho Curador e atas nº 37 e 38 do Comitê de Investimentos. Foram 

colocados em pauta os seguintes processos: 1-) Processo nº 271/2015-

Volume IV- Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de implantação, gerenciamento e controle de sistemas 

eletrônicos de margem consignável este Conselho toma ciência; 2-) 

Processo nº 1185/2017 - Aquisição de filtro/refil para purificadores de 

água este Conselho toma ciência; 3-) Processo nº 4515/2017 - Minuta de 

LOA 2018 este Conselho toma ciência; 4-) Processo nº 359/2014 -Volume li -

Autorização para abertura de novo processo licitatório para contratação 
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 
CNPJ 46.139.960/0001-38 

Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru -SP 
Fone/Fax- (014) 3009-5500 

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.0 21 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018 

CONSELHO FISCAL 

de fornecedora de plano de saúde aos servidores ativos desta Fundação 

este Conselho toma ciência; 5-) Processo nº 1510/2013- Volume 11-SRPPS

Resultados Operacionais este Conselho toma ciência; 6-) Processo nº 

662/2015-Procedimento licitatório p/ contratação de empresa de 

consultoria de investimentos este Conselho toma ciência; 7-) Processo nº 

3856/2016- Convênio Rede Total Funprev este Conselho toma ciência; 8-) 

Pro·cesso nº 2925/2016-Autorização para Convênio este Conselho toma 

ciência; 9-) Processo nº 3076/2012- Análise e Estudo com relação ao novo 

produto FIP apresentado pela Caixa Econômica do seguimento de 

participações este Conselho toma ciência; 10-) Processo nº 2095/2018-

Análise de Carteira e sugestão 1ºsemestre 2018 este Conselho toma 

ciência, após explicaçõ~s do economista Sr. Luiz Gustavo; 11-) Ofício nº 

162/2018-Féri;is do Presidente este Conselho toma ciência, parabeniza o 

Conselheiro Gilson, que substituirá o Presidente e deseja sucesso na Gestão; 

12-) Processo nº 3939/2018- Solicita aquisição de Data Center este 

Conselho toma ciência e aguarda edital de licitação; 13-) Processo nº 

54058/2017-PMB e 256/2018-Comissão de Recadastramento de servidores 

E-doe 54058/2017 este Conselho toma ciência; 14-) Processo nº2880/2018-

Resumo da assembleia do FIDC PREMIUM de 24/07/2018 este Conselho 
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toma ciência e aguarda as providências propostas pela Controladora Interna na ~ 
página 74; 15-) Processo nº 753/2018- Contratação de Jornal Regional este 

Conselho toma ciência; 16-) Processo nº 2804/2018- Aquisição de 

mobiliários de escritórios este Conselho toma ciência; 17-) Processo nº ~19-J 
3677/2018- Solicita autorização para participação e adiantamento para ~~ 

despesas com viagem este Conselho toma ciência; 18-) Processo nº 

3473/2018- Adiantamento para atender as despesas de consumo miúdas 

este Conselho toma ciência; 19-) Processo nº 3472/2018- Adiantamento de 

despesas de serviços miúdas este Conselho toma ciência; 20-) Ofício nº 

169/2018- este Conselho indica a Conselheira Natalina de Oliveira Puliesi para 

o Com;tê de êt;ra; ato "°"''""º· eorte Coorelho "'""' o <eoob;meoto do f ,d: 
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PROC. N2 /9 
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOREs:°ipm°l!rnt!ffis-:==:-:::d:.11::!;.~~-~.it~-,;:'. ... =.-... . . 
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 

CNPJ 46.139.960/0001-38 FUNPREV 
Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP """" 

Fone/Fax - (014) 3009-5500 

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.0 21 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018 

CONSELHO FISCAL 

Balancete de receitas e despesas referentes ao outubro de 2018; ato contínuo, 

este Conselho sugeriu na Ata nº 20 reunião de integração entre Conselheiros 

cessantes e ingressantes e o Conselho Curador entende que poderá ocorrer 

durante o Curso de Formação de Conselheiros; porém, o tempo é escasso 

para todas as atividades; ato contínuo, este Conselho agenda reunião 

extraordinária para o dia 26/11/2018, às 8 horas, visando estudos do 

Regimento Interno do Conselho Fiscal e Relatório Anual. Nada mais a ser 

apreciado, eu, Natalina de Oliveira Puliesi, secretária J~~ 
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais 

membros, encerrando às 12h30min. 

Renata Avante --'T....._....,_._.LI.L_.._,, _____ -f/-,"!'----f!---"-' _ 

Maria de Lourdes Alve do Carmo Fernandes.~'?+4..<""""~b"-'-----

Gabriella Lucarelli Rocha <;2t, 1 
A 

--+---,,ot=?=t+-'--=--u/Vk -

À 
Presidência 
Apreciadc conforme ata. /f 
Bauru. ()_,L ~ 4 ,cJ[). 

-~,~ 
Presidente do Conselho Fiscal 

FUNPREV 
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DECRETO Nº 52.691, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2008 

PUBLICADO EM 2 DE FEVE,REIRO DE 2008 

Institui o Recadastramento Anual de servidores, 
empregados públicos e militares em atividade, no 
âmbito da Administração Direta, Autarquias e 
Fundações e dá providências correlatas 

JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
considerando a necessidade de atualização periódica dos dados cadastrais de servidores 
e en:pregados públicos e militares, 

Decreta: 

Artigo 1° - Fica institu(do o Recadastramento Anual de servidores, empregados. públicos 
e militares em atividade, no âmbito da Administração Direta, das Autarquias, inclusive as 
de Regime Especial, e das Fundações instituídas ou mantidas pelo Estado. 

Artigo 2° - Os servidores e empregados públicos e militares em atividade deverão se 
recadastrar anualmente, a partir do exercício de 2008, no mês do respectivo aniversário, 
com a finalidade de promover a atualização de seus dados cadastrais. 

§ 1° - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se também aos servidores, empregados 
públicos e militares afastados e licenciados. 

§ 2º - No caso de servidores, empregados públicos e militares que cumulem cargo, 
emprego ou função públicos, o recadastramento devera ser procedido em cada um dos 
vincules. 

Artigo 3° - O recadastramento anual de que trata este decreto deverá ser feito, 
preferencialmente, pela Internet, através do sítio eletrônico da Secretaria de Gestão 
Pública ou por formulário próprio disponível nos respectivos órgãos de recursos humanos. 

Parágrafo único - O recadastramento de que trata o "caput" deste artigo deverá ser 
validado pelas unidades de recursos humanos em cada órgão da Administração Direta, 
das Autarquias, inclusive as de Regime Especial, e das Fundações instituídas ou 
mantidas pelo Estado. 

Artigo 4° - A Secretaria de Gestão Pública, por sua Unidade Central de Recursos 
Humanos, fica incumbida de coordenar, controlar e acompanhar mensalmente o 
recadastramento de que trata este decreto. 

Artigo 5° - O Secretário de Gestão Pública expedirá normas complementares para 
execução deste decreto, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação. 

Artigo 6° - Os servidores e empregados públicos e militares que não se recadastrarem no 
mês do respectivo aniversário terão suspensos seus vencimentos ou salários. 
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Parágrafo único - O pagamento de vencimentos ou salários suspensos será restabelecido 
quando da regularização do recadastramento de que trata este decreto. 

Artigo 7° - Responderá penal e administrativamente os servidores, empregados públicos 
e militares que, no recadastramento, deliberadamente prestarem informações incorretas 
ou incompletas. 

Artigo 8° - Os representantes da Fazenda do Estado nas fundações de que trata este 
decreto e o Conselho de Defesa dos Capital do Estado - CODEC adotarão, em seus 
respectivos âmbitos de atuação, as providências necessárias á plena execução deste 
decreto. 

Artigo 9° - Este decreto e sua disposição transitória entram em vigor na data de sua 
publicação. 

Disposição Transitória 

Artigo único - No exercício de 2008, os servidores e empregados públicos da 
Administração Direta, Autarquias, inclusive as de Regime Especial e Fundações, 
instituídas ou mantidas pelo Estado, e os militares em atividade que aniversariam nos 
meses anteriores á data de início do recadastramento, a ser fixada pela resolução de que 
trata o artigo 4º deste decreto, deverão se recadastrar nos meses definidos naquele ato. 

Palácio dos Bandeirantes, 1° de fevereiro de 2008 

JOSÉ SERRA 

Antonio Júlio Junqueira de Queiroz - Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

Alberto Goldman - Secretário de Desenvolvimento . 

João Sayad - secretário da Cultura 

Maria Helena Guimarães de Castro - Secretária da Educação 

Oi/ma Seli Pena - Secretária de Saneamento e Energia 

Mauro Ricardo Machado Costa - Secretário da Fazenda 

Lair Alberto Soares Krãhenbühl - Secretário da Habitação 

Mauro Guilherme Jardim Arce - Secretário dos Transportes 

lzaias José de Santana - Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
da Justiça e da Defesa da Cidadania 

Francisco Graziano Neto - Secretário do Meio Ambiente 
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Rogério Pinto Coelho Amato - Secretário Estadual de Assistência e Desenvolvimento 
Social 

Francisco Vida/ Luna - Secretário de Economia e Planejamento 

Luiz Roberto Barradas Barata - Secretário da Saúde 

Ronaldo Augusto Bretas Marzagão - Secretário da Segurança Pública 

Antonio Ferreira Pinto - Secretário da Administração Penitenciária 

José Luiz Portel/a Pereira - Secretário dos Transportes Metropolitanos 

Guilherme Afif Domingos - Secretário do Emprego e Relações do Trabalho 

C!aury Santos Alves da Silva - Secretário de Esporte, Lazer e Turismo 

Bruno Caetano Raimundo - Secretário de Comunicação 

José Henrique Reis Lobo - Secretário de Relações Institucionais 

,. Sidney Estanis/au Bera/do - Secretário de Gestão Pública 

Nina Beatriz Stocco Ranieri - Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da 
Secretaria de Ensino Superior 

Aloysio Nunes Ferreira Filho - Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicado na Casa Civil, a 1º de fevereiro de 2008. 

\:)e, 
y.. 
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Resolução SGP nº 004 de 10 de março de 2008. 

PUBLICADA EM 11 E RETIFICADA EM 18 DE MARÇO DE 2008 

Dispõe sobre o Recadastramento Anual 
instituído pelo Decreto nº 52.691, de lº de 
fevereiro de 2008. 

O Secretário de Gestão Pública, em cumprimento ao 
disposto no artigo 5º do Decreto nº 52.691, de 1 º de fevereiro de 2008, 
resolve: 

Artigo 1 º - O Recadastramento Anual de servidores, 
empregados públicos e militares em atividade, no âmbito da Administração 
Direta, Autarquias e Fundações, instituído pelo Decreto nº 52.691, de 1 º de 
fevereiro de 2008, obedecerá às normas estabelecidas nesta resolução. 

Artigo 2º " Os servidores e empregados públicos e 
militares em atividade deverão se recadastrar anu~mente, a partir do 
corrente exercício, no mês do respectivo aniversário, com a finalidade de 
promover a atualização de seus dados cadastrais. 

§ 1 º - O disposto no caput deste artigo aplica-se também 
aos servidores, empregados públicos e militares afastados e licenciados. 

§ 2º - O Recadastramento Anual dos servidores e 
empregados públicos, que acumulem regularmente cargos, empregos ou 
funções públicos, deverá ser procedido em cada um dos vínculos. 

Artigo 3º - O Recadastramento Anual deverá ser 
realizado pelos servidores, empregados públicos e militares em atividade na 
seguinte conformidade: 

1 preferencialmente, no endereço eletrônico 
www.gestaopublica.sp.gov.br/recadastramentoanual, por meio de senha 
de acesso ao sistema de recadastramento, no qual poderão atualizar dados, 
acompanhar e consultar o processo de recadastramento; ou 
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II - por meio de ficha cadastral própria conforme Anexo 

I, integrante desta resolução. 

§ 1 º - A ficha cadastral, de que trata o inciso II deste 
artigo, deverá· ser retirada e devolvida pelos servidores, empregados públicos 

' . e militares nols órgãos de recursos humanos dos Orgãos a que pertencerem. 

§ 2º - Na hipótese de mais de um provimento em órgãos 
distintos, os servidores e empregados públicos deverão retirar e devolver a 
ficha cadastral, de que trata o inciso II deste artigo, em apenas um dos 
órgãos. 

Artigo 4º - O Recadastramento Anual consistirá na 
atualização de dados e respectiva validação, na seguinte conformidade: 

1 - por parte dos servidores, empregados públicos e 
militares, a atualização de dados pessoais, de dependentes para fim 
previdenciário e de imposto de renda, de escolaridade e funcionais, conforme 
o constante nos Anexos II e III, integrantes desta resolução 

II - por parte dos dirigentes dos órgãos de recursos 
humanos, a validação dos dados informados. 

Artigo 5º - Os servidores, empregados públicos e 
militares deverão se recadastrar, impreterivelmente, no mês do respectivo 
aniversário. 

Parágrafo único No exercício de 2008, 
Recadastramento Anual terá m1c10 em 7 (sete) de abril e deverão 
recadastrar os servidores, empregados públicos e militares 
aniversariaram anteriormente ao seu início, na seguinte conformidade: 

o 
se 

que 

a. os aniversariantes do mês de janeiro, no mês de abril, 
com os aniversariantes do mês; 

b. os aniversariantes do mês de feverefro, no mês de 
maio, com os aniversariantes do mês; 

e. os aniversariantes do mês de março, no mês de 
junho. com os aniversariantes do mês. 

Artigo 6º - Os Dirigentes dos órgãos de recursos 
humanos deverão, no mês seguinte ao dete.rminado para o Recadastramento 
Anual dos servidores, empregados públicos ou militares, validar os 
recadastramentos efetuados ou justificar a ausência dos mesmos. 

Pr q,u.e ;; ./ /. ,-).J.Í~ ,-/,',' ' ti).. \j _? 

/_ 
. 
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Parágrafo único - Os órgãos de recursos humanos, no 
período de que trata o caput deste artigo, deverão inserir no sistema de 
recadastramento os dados atualizados recebidos por intermédio da ficha 
cadastral, de que trata o inciso II, do artigo 3º, desta resolução. 

Artigo 7º - Findo o prazo de que trata o caput do artigo 
6º desta resolução, serão disponibilizados, por meio eletrônico, relatórios, 
por unidade, aos Dirigentes dos órgãos de recursos humanos contendo a 
relação dos servidores, empregados públicos e militares não recadastrados. 

Artigo 8º - A Unidade Central de Recursos Humanos, da 
Secretaria de Gestão Pública, disponibilizará aos Dirigentes dos órgãos de 
recursos humanos da Administração Direta, das Autarquias, inclusive as de 
Regime Especial, das Fundações e da Polícia Militar, o acesso ao sistema de 
recadastramento, com a finalidade de: 

1 - emissão de ficha cadastral própria, de que trata o 
inciso II, do artigo 3º, desta resolução; 

II - emissão de comprovante de recebimento de ficha 
cadastral que lhes forem entregues; 

III - inserção no sistema de recadastramento de dados 
atualizados, informados por intermédio de ficha cadastral; 

IV - validação de recadastramentos; 

V - justificação de recadastramentos não efetuados; 

VI - consulta a relatórios. 

Artigo 9º - Os Dirigentes dos órgãos de recursos 
humanos são responsáveis diretos pela gestão do Recadastramento Anual, 
no ãmbito das respectivas Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do 
Estado, Autarquias, Fundações e Polícia Militar, bem como pela validação de 
recadastrainentos, cumprimento de prazos e ações de seus delegados. 

Parágrafo único - A inobservãncia do disposto no caput 
deste artigo implicará na aplicação das penalidades previstas em lei. 

Artigo 10 - Os servidores, empregados públicos e 
militares que omitirem dados ou prestarem informações incorretas ou 
incompletas serão responsabilizados nos termos da lei. 

§ 1 º - Os servidores, empregados públicos e militares 
que não se recadastrarem na forma estabelecida, à vista do que dispõe o 

I 
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caput do artigo 6° do Decreto nº 52.691, de 1° de fevereiro de 2008, terão 
suspensos seus vencimentos ou salários. 

§ 2º - O pagamento de vencimentos ou salários 
suspensos será restabelecido quando da regularização do recadastramento 
de que trata esta resolução. 

Artigo 11 - Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, aos 10 de março de 2008. 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

Secretário de Estado 
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 

CNPJ 46.139.960/0001-38 
Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP 

Fone/Fax - (014) 3009-5500 
FUNPREV 

BAIJBIJ 

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.0 21, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 

CONSELHO CURADOR 
PROC. N2 ~ç, li~ 

/1 -=r ' 
FOLHAS 

Nesta data, às 13h30m, reuniram-se na sede administrativa da Fundação de Previdência 

dos Servidores Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV - sito à Rua Rio Branco 19-31, 

Bauru/SP, os conselheiros Gilson Gimenes Campos, Dalete Demarchi, Nilton José de 

Oliveira, Lucinéia de Oliveira (membro/secretário}, Luiz Antônio Silva Pires (Presidente) e 

Neusa Maria Ferraz Valdo. Presente também, o presidente da Funprev, sr. Donizete do 

Carmo dos Santos. Há quórum, foi realizada a leitura da Ata nº 20 do Conselho Fiscal e 

Atas nº 37 e 38 do Comitê de Investimentos. Na sequência passa a análise dos 

processos. 1)- Processo nº 271/2015 - Renovação Consignado. Tendo em vista 

parecer favorável do procurador jurídico às fls. 1106/1107, este conselho delibera pela 

renovação do contrato nos termos da lei. 2)- Processo nº 1510/2013 - SRPPS -

Resultados Operacionais. Este conselho toma ciência e delibera pela aprovação do 

proposto. 03)· Processo nº 4515/2017 - LOA/2018 - suplementação/ transferência de 

recursos do orçamento vigente. Este conselho, delibera pela autorização da minuta de 

decreto para suplementação de recursos conforme parecer da procuradoria jurídica às fls. 

77. 4)- Processo nº 359/2014 - Renovação Plano de Saúde. Tendo em vista interesse 

demonstrado por esta Fundação à fl. 990 e parecer da procuradoria jurídica à fl. 980/983, 

bem como, manifestação da Divisão Administrativa as fls. 991, este conselho delibera 

--

pela autorização para assinatura do 4° Termo Aditivo para renovação do contrato com 

reajuste pelo índice INPC conforme cláusula 12.9 do referido contrato (tis. 432). 5)

Processo nº 1185/2017 - Renovação Refil dos Purificadores de Água. Após 

comprovada a vantajosidade as fls. 308, este conselho delibera pela autorização da 

renovação do referido contrato.6)- Processo nº 662/2015 - Renovação Consultoria de 

Investimentos. Tendo em vista parecer favorável do procurador jurídico às tis. 675/677, ~...,_, 

este conselho delibera pela renovação do contrato nos termos da lei. 7)- Processo nº 
" 3856/2016 - Renovação Convênio Rede Total. Tendo em vista parecer favorável do /7 

procurador jurídico às fls. 79/81, este conselho delibera pela renovação do. convênio no~ 
termos da lei. 8)- Processo nº 2925/2016 - Renovação Convênio Jalovi. Tendo e 

vista parecer favorável do procurador jurídico às tis. 83/84, este conselho delibera pe a. 
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renovação do convênio com a elaboração do 1º Termo Aditivo de Prorrogação e 

Ratificação de Fornecimento e Entrega de produtos e Serviços.9)- Processo nº 

3076/2012 - Estudo Fip - CEF. Este conselho toma ciência da deliberação do comitê de 

investimentos fls. 292. 10)- Processo nº 2095/2018 - Análise de Carteira de 

Investimentos. O sr. presidente solicita a presença dos economistas da Funprev que 

explicam os motivos das movimentações, que visam adequar a carteira de investimentos 

à realidade pós eleição e considerando a volatilidade do mercado ainda se mantém 

conservador. Afirmam ainda estarem atentos as medidas governamentais, que possam vir 

a justificar futuras mudanças na carteira buscando os índices da meta atuarial. Assim, 

este conselho delibera pela aprovação das movimentações sugeridas no item 04 da Ata 

da Reunião Ordinária nº 37/2018 do Comitê de Investimentos. 11)- Ofício 162/2018 -

férias do Presidente. O presidente do conselho abre a palavra aos demais conselheiros 

solicitando que se manifestem, aqueles que porventura se disponham a cobrir as férias do 

presidente. Se manifestam os conselheiros Gilson e Dalete se colocando a disposição do 

conselho. É aberta votação e o conselheiro Gilson é eleito por três votos para a vaga. 12)

Processo nº 3939/2018 - Aquisição de· data center. Considerando a extrema 

necessidade de investimento em tecnologia e segurança das informações dos segurados 

envolvendo todo o banco de dados relativo a benefícios, cadastro, movimentações 

financeiras e contábeis, folha de pagamento e demais atividades desenvolvidas por esta 

Fundação, este conselho, com base na manifestação técnica e exposição de motivos 

apresentados fls. 02/04, bem como, manifestação favorável da presidência da Funprev às 

fls.54, delibera pela autorização da abertura de processo licitatório, sugerindo a 

possibilidade da realização de pregão eletrônico para a aquisição dos produtos em 

questão. 13)- Processo nº 54058/2017- PMB e 256/2018 - Funprev - Censo Cadastral 

Previdenciário. Considerando a manifestação da Procuradoria Consultiva da Prefeitura 

fls. 53/55 e Procuradoria Geral desta Fundação as fls. 56/62, este conselho delibera pela 

autorização dos procedimentos propostos as fls. 86. 14)- Ofício 133/2018 - Regiment 

Interno do Conselho Curador. Em razão do horário adiantado este conselho delibera 

pela realização de reunião extraordinária para tratar do assunto no dia 09/11/2018 as 

• 

• 
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8h30m. Ato contínuo o sr. presidente abre a palavra aos membros do conselho. A 

conselheira Lucinéia pede a palavra e informa que não poderá estar presente na próxima 

reunião ordinária. A presidência solicita do sr. presidente, que seja convocada a respectiva 

suplente. A conselheira Neusa solicita a palavra e sugere que a reunião solicitada pelo 

conselho fiscal para a integração entre os membros atuais e os eleitos/indicados, seja 

• realizada durante o período do curso de formação de conselheiros já agendado de 1 O a 

14 de dezembro de 2018. Fica aco a a próxima reunião ordinária para o dia 

21/11/2018 as 13:30 na sede da Fu Nada mais havendo a ser deliberado, eu, 

Lucinéia de Oliveira, secretária ----+J3.L:+:=-::::,..,..----'lavrei a presente ata, que após lida 

e aprovada, segue assinada pel 

Luiz Antonio da Silva Pires --1'1-+--tl'--------------------

• 
Neusa Maria Ferraz Valdo (11 -/) 

~---"'~~\~~;;ir--~~~~~~~~~~~~~~ 

\ 
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~ânuva.kdoyd ~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

N\~~\'J ~'<\\N::l ~Q\)\i:), 

ALEXSSA RO BUSSOLA 

idente 

de 2019. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!,)RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

05 de fevereiro de 2019 . 
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<j!ÔH!aFa~tÍe~-
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Relator 

~ o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

05 de fevereiro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presi ente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~ I1Jff) 64Y~-
Em f__ de ~&~e de 2019. 

Y~~ENTO 
AS~l:rbidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

• nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

• 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
06 de fevereiro de 2019. 

LUIZ ~~STAZINI 
Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

• acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

• 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
06 de fevereiro de 2019. 

TO 

1 · OJV7': (Àvv,,,,; CY~ 
1 CHIARA R.6: IERI BASSETTO 
'Membro 

Membro 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Relator do pre nte processo o Vereador 

. 
Em.2.o de :f&v~ de 2019. 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
20 de fevereiro de 2019 . 
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SAO PAULO 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 
20 de fevereiro de 2019 . 

Membro 

Pulltação da Paula no 
on Oficial da Bauru. 
O!t!,@tc0 t.J.:2..àsfis. &-::i . 

11.RETOítiA~ LEGISl.ATIVO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 07 de março de 2019, incluir 

o mesmo na Pauta em Segunda Discussão 

para a próxima Sessão. 

Bauru, 08 de março de 2019 . 

J~~=~ 
Pr sidente 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 11 de março de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 12 de março de 2019. 

SÉRO 

residente 

,---..-.,r 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 12 de março de 2019. 

~Q~~ 
RONALDO J&°SÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7299 
De 12 de março de 2019 

Institui o Censo Cadastral e Previdenciário dos 
Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos e 
Pensionistas da Administração Direta e Indireta. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 2° 

Art. 3° 

§ 2º 

Fica instituído no município de Bauru o Censo Cadastral e 
Previdenciário que deverá ocorrer com a seguinte periodicidade: 

Servidores Ativos: anualmente. 

Servidores Inativos e Pensionistas: bienalmente. 

O Censo Cadastral e Previdenciário, consiste na atualização de dados 
pessoais e funcionais, dados pessoais dos dependentes dos 
servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da 
Administração Direta e Indireta do Município de Bauru. 

Os servidores ativos, inativos e pensionistas deverão realizar o Censo 
Cadastral e Previdenciário, no mês do seu aniversário de nascimento 
de acordo com a periodicidade estabelecida no art. 1°. 

O disposto no "caput" deste artigo aplica-se também aos servidores 
afastados e licenciados a qualquer título. 

Os servidores ativos afastados por auxílio doença, impossibilitados de 
comparecerem no seu órgão de origem, deverão realizar o Censo 
Cadastral e Previdenciário através do modelo de Formulário de 
Atualização de Dados correspondente, disponibilizado nos Portais 
Institucionais da Prefeitura Municipal de Bauru e Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV, com reconhecimento de firma ou por meio do Serviço 
Social do órgão de origem. 

§ 3° O Formulário de Atualização de Dados deverá ser encaminhado ao 
órgão de origem do servidor. Em caso de divergência de dados, o 
servidor ou pensionista deverá anexar cópias autenticadas dos 
documentos comprobatórios. 

§ 4° Na hipótese de servidores afastados por motivo de licença sem 
vencimentos, o Censo Cadastral e Previdenciário deverá ser realizado 
imediatamente após seu retorno. 

§ 5° No caso de servidores que acumulam cargos, o Censo Cadastral e 
Previdenciário deverá ser procedido em cada um dos vínculos. 
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Art. 4° Os servidores ativos, inativos e os pensionistas que não efetuarem o 
Censo Cadastral e Previdenciário no mês do respectivo aniversário de 
nascimento e na periodicidade estabelecida no art. 1º, terão os 
vencimentos e/ou proventos suspensos. 

Parágrafo único. O pagamento dos vencimentos e/ou proventos suspensos será 
restabelecido em até 30 (trinta) dias corridos, após a sua 
regularização. 

Art. 5° Será responsabilidade de cada Divisão de Administração de 
Expediente da Administração Direta e Indireta definir o responsável em 
realizar o Censo Cadastral e Previdenciário, pela internet, por meio dos 
Portais Institucionais da Prefeitura Municipal de Bauru e Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV. 

Parágrafo unrco. Compete aos servidores munrc1pais designados, a 
responsabilidade de comprovar através de juntada de cópias de 
documentos a veracidade dos dados divergentes no sistema de banco 
de dados. 

Art. 6° Para fins de realização do Censo Cadastral e Previdenciário, os 
servidores ativos deverão apresentar aos servidores municipais 
designados os seguintes documentos originais: documento de 
identidade, CPF, Certidão de Casamento com eventuais averbações, 
comprovante de residência atualizado e cópias do documento de 
identidade e CPF dos dependentes. 

Parágrafo único. Na hipótese de divergências, deverá preencher requerimento de 
alteração de dependentes pela internet, disponibilizado no Portal 
Institucional da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Art. 7° 

§ 1º 

§ 2º 

As divergências apresentadas referentes aos dependentes dos 
beneficiários deverão ser encaminhadas à Divisão de Administração e 
Expediente ou equivalente dos órgãos municipais. 

Os dependentes para fins previdenciários deverão ser homologados 
pela Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV, e os documentos referentes ao Censo 
Cadastral e Previdenciário deverão ser arquivados nos prontuários dos 
beneficiários. 

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV deverá comunicar os órgãos quando da 
não homologação dos dependentes. 
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Art. 8° 

§ 1º 

§ 2º 

• 

Art. 9° 

§ 1º 

• 
§ 2º 

Art. 10 

Para fins de realização do Censo Cadastral e Previdenciário os 
servidores inativos e os pensionistas deverão comparecer na sede da 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru - FUNPREV munidos dos seguintes documentos originais: 
documento de identidade, CPF, Certidão de Casamento com eventuais 
averbações e comprovante de residência atualizado. 

No caso de servidores aposentados, deverão ser apresentadas cópias 
do documento de identidade e CPF dos dependentes. 

Para os servidores inativos ou pensionistas com idade igual ou 
superior a 18 (dezoito) anos de idade, será admitido que o Censo 
Cadastral e Previdenciário seja realizado por procurador legal do 
beneficiário . 

O Censo Cadastral e Previdenciário para servidor inativo/pensionista 
curatelado, tutelado ou de pensionista menor de 18 (dezoito) anos 
deverá ser realizado pelo seu Representante Legal, mediante a 
apresentação do respectivo documento de Curatela, Guarda ou Tutela, 
documento de identidade e CPF do beneficiário e de seu 
Representante Legal. 

Os servidores inativos e/ou pensionistas não residentes no Município 
de Bauru, poderão realizar o Censo Cadastral e Previdenciário pela 
Internet, através do modelo de Formulário de Atualização de Dados 
disponibilizado no Portal Institucional da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Deverão ser encaminhados via Correios à Divisão Previdenciária, aos 
cuidados da Seção de Benefícios, o Formulário de Atualização de 
Dados correspondente ao servidor inativo e/ou pensionista, 
devidamente assinado e com reconhecimento de firma, datado, com as 
cópias autenticadas dos documentos de identidade, CPF, Certidão de 
Casamento com eventuais averbações e comprovante de residência 
atualizado. 

No caso de servidores aposentados deverão ser encaminhadas cópias 
autenticadas do documento de identidade e CPF dos dependentes. 

No caso de servidores inativos curatelados, tutelados e/ou pensionistas 
menores de 18 (dezoito) anos de idade deverão ser encaminhados 
também cópia autenticada do respectivo documento de Curatela, 
Guarda ou Tutela, documento de identidade e CPF de seu 
Representante Legal. 

Entende-se por documento de identidade: Carteira de Identidade (RG) 
ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
ou qualquer outro documento com foto reconhecido por lei, devendo 
encontrar-se em bom estado de conservação (perfeitamente legível). 
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Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Os servidores responsáveis pelo recebimento dos documentos, 
comprovantes e formulários estabelecidos nesta Lei Municipal, deverão 
ser identificados mediante carimbo e assinatura. 

A Administração Municipal poderá utilizar equipamento biométrico e 
fotográfico para realizar o cadastro no sistema informatizado. 

A Administração Municipal poderá requisitar informações 
complementares e/ou realizar diligências. 

A Administração Municipal, deverá, no mês seguinte ao Censo 
Cadastral e Previdenciário validar os recadastramentos efetuados e 
inserir no sistema de cadastro os dados atualizados . 

Responderá penal e administrativamente os servidores que, no Censo 
Cadastral e Previdenciário, deliberadamente prestarem informações 
incorretas ou incompletas. 

Fica instituída a Declaração de Vida e Residência que consiste na 
comprovação, conferência e validação dos dados dos aposentados e 
pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de Bauru. 

Parágrafo único. A Declaração de Vida e Residência será regulamentada por meio 
de Decreto Municipal. 

Art. 17 

Art. 18 

O início do Censo Cadastral e Previdenciário dos Servidores Públicos 
Municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e 
Indireta será regulamentado através de Decreto Municipal. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, 12 de março de 2019. 

JOSE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

ReQ na ~~Apoio Legislativo, na mesma data. 

RONALDO ~SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 35/19 

Bauru, 12 de março de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 11 de março de 
2019: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7299 de autoria desse Executivo, que institui o Censo Cadastral e 
Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos 
e Pensionistas da Administração Direta e Indireta; 

7300 de autoria deste Legislativo, que altera a ementa, o Art. 1°, o 
"caput" e o § 1° do Art. 2° da Lei nº 5883, de 1 O de março de 201 O, 
que dispõe sobre o direito dos pacientes internados em hospitais 
de receberem assistência religiosa dos sacerdotes e 
representantes de qualquer credo religioso, com livre acesso aos 
pacientes internados, no período das 10:00 às 22:00 horas . 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 70/19 
P. 54.058/17 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 13 de março de 2.019 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.188/19, que institui o 
Censo Cadastral e Previdenciário dos Servidores Públicos Munic· · Ativos, Inativos e Pensionistas da 
Administração Direta e Indireta. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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P. 54.058117 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.188, DE 13 DE MARCO DE 2.019 
Institui o Censo Cadastral e Previdenciário 
dos Servidores Públicos Municipais Ativos, 
Inativos e Pensionistas da Administração 
Direta e Indireta. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1' 

§ 1' 

§ 2' 

Art. 2° 

Art. 3' 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

Art. 4' 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

Parágrafo único. 

Art. 6° 

Fica instituído no município de Bauru o Censo Cadastral e Previdenciário que deverá ocorrer com a seguinte 
periodicidade: 

Servidores Ativos: anualmente. 

Servidores Inativos e Pensionistas: bienalmente. 

O Censo Cadastral e Previdenciário, consiste na atualização de dados pessoais e funcionais, dados pessoais 
dos dependentes dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e 
Indireta do Município de Bauru. 

Os servidores ativos, inativos e pensionistas deverão realizar o Censo Cadastral e Previdenciário, no mês do 
seu aniversário de nascimento de acordo com a periodicidade estabelecida no art. 1°. 

O disposto no "caput" deste artigo aplica·se também aos servidores afà.stados e licenciados a qualquer título. 

Os servidores ativos afastados por auxilio doença. impossibilitados de comparecerem no seu órgão de origem, 
deverão realizar o Censo Cadastral e Previdenciário através do modelo de Formulário de Atualização de 
Dados correspondente, disponibilizado nos Portais Institucionais da Prefeitura Municipal de Bauru e 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, com 
reconhecimento de finna ou por meio do Serviço Social do órgão de origem. 

O Formulário de Atualização de Dados deverá ser encaminhado ao órgão de origem do servidor. En1 caso de 
divergência de dados, o servidor ou pensionista deverá anexar cópias autenticadas dos documentos 
comprobatórios. 

Na hipótese de servidores afastados por motivo de licença sem vencirnentos, o Censo Cadastral e 
Previdenciário deverá ser realizado imediatamente após seu retomo. 

No caso de servidores que acumulam cargos, o Censo Cadastral e Previdenciário deverá ser procedido em 
cada um dos vínculos. 

Os servidores ativos, inativos e os pensionistas que não efetuarem o Censo Cadastral e Previdenciário no inês 
do respectivo aniversário de na"lcimento e na periodicidade estabelecida no art. 1 º, terão os vcncitnentos eíou 
proventos suspensos. 

O pagamento dos vencimentos e/ou proventos suspensos será restabelecido em até 30 (trinta) dias corridos, 
após a sua regularização. 

Será responsabilidade de cada Divisão de Administração de Expediente da Administração Direta e Indireta 
definir o responsável em realizar o Censo Cadastral e Previdenciário, pela internet, por meio dos Portais 
Institucionais da Prefeitura Municipal de Bauru e Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Compete aos servidores municipais designados, a responsabilidade de comprovar através de juntada de 
cópias de documentos a veracidade dos dados divergentes no sistema de banco de dados. 

Para fins de realização do Censo Cadastral e Previdenciário, os servidores ativos deverão apresentar aos 
servidores municipais designados os seguintes documentos originais: documento de identidade, CPF, 
Certidão de Casamento com eventuais averbações, comprovante de residência atualizado e cópias do 
documento de identidade e CPF dos dependentes. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 7.188/19 

Parágrafo único. Na hipótese de divergências. deverá preencher requerimento de alteração de dependentes pela internet, 
disponibilizado no Portal Institucional da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru-FUNPREV. 

Art. 7° As divergências apresentadas referentes aos dependentes dos beneficiários deverão ser encaminhadas à 
Divisão de Administração e Expediente ou equivalente dos órgãos municipais. 

§ l' Os dependentes para fins previdenciârios deverão ser homologados pela Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, e os documentos referentes ao Censo 
Cadastral e Previdenciário deverão ser arquivados nos prontuários dos beneficiários. 

§ 2' A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV deverá 
comunicar os órgilos quando da nilo homologação dos dependentes . 

Art. 8° 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 9' 

§ lº 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 10 

Art. li 

Art. 12 

Art. 13 

Para fins de realização do Censo Cadastral e Previdenciário os servidores inativos e os pensionistas deverão 
comparecer na sede da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV munidos dos seguintes documentos originais: documento de identidade, CPF, Certidão de 
Casamento com eventuais averbações e comprovante de residência atualizado. 

No caso de servidores aposentados, deverão ser apresentadas cópias do documento de identidade e CPF dos 
dependentes. 

Para os servidores inativos ou pensionistas com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos de idade, será 
admitido que o Censo Cadastral e Previdenciário seja realizado por procurador legal do beneficiário. 

O Censo Cadastral e Previdenciário para servidor inativo/pensionista curatelado, tutelado ou de pensionista 
menor de 18 (dezoito) anos deverá ser realizado pelo seu Representante Legal, mediante a apresentação do 
respectivo documento de Cura.tela, Guarda ou Tutela, documento de identidade e CPF do beneficiário e de 
seu Representante Legal. 

Os servidores inativos e/ou pensionistas não residentes no Município de Bauru, poderão realizar o Censo 
Cadastral e Previdenciârio pela Internet, através do modelo de Formulário de Atualização de Dados 
disponibilizado no Portal Institucional da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Deverão ser encaminhados via Correios à Divisão Previdenciária, aos cuidados da Seção de Benetlcios, o 
Formulário de Atualização de Dados correspondente ao servidor inativo e/ou pensionista, devidamente 
assinado e com reconhecimento de firma, datado, com as cópias autenticadas dos documentos de identidade, 
CPF, Certidão de Casamento com eventuais averbações e comprovante de residência atualizado. 

No caso de servidores aposentados deverão ser encaminhadas cópias autenticadas do documento de 
identidade e CPF dos dependentes. 

No caso de servidores inativos curatelados. tutelados e/ou pensionistas menores de 18 (dezoito) anos de idade 
deverão ser encanlinhados também cópia autenticada do respectivo documento de Curatela, Guarda ou 
Tutela, documento de identidade e CPF de seu Representante Legal. 

Entende-se por documento de identidade: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgilo de 
Classe que tenha força de documento de identificação ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou 
qualquer outro documento com foto reconhecido por lei, devendo encontrar-se em bom estado de 
conservação (perfeitamente legível). 

Os servidores responsâveis pelo recebimento dos documentos, comprovantes e fonnulârios estabelecidos 
nesta Lei Municipal. deverão ser identificados mediante carimbo e assinatura 

A Administração Municipal poderá utilizar equipamento biométrico e fotográfico para realizar o cadastro no 
sistema informatizado. 

A Administração Municipal poderá requisitar infonnações complementares e/ou realizar diligências. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 7.188/19 

Art. 14 A Administração Municipal, deverá., no mês seguinte ao Censo Cadastral e Previdenciãrio validar os 
recadastramentos efetuados e inserir no sistema de cadastro os dados atualizados. 

Art. 15 Responderá penal e administrativamente os servidores que, no Censo Cadastral e Previdenciário, 
deliberadamente prestarem infonnações incorretas ou incompletas. 

Art. 16 Fica instituída a Declaração de Vida e Residência que consiste na comprovação, conferência e validação dos 
dados dos aposentados e pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de Bauru. 

Art. 17 O inicio do Censo Cadastral e Previdenciãrio do Serv· ores Públicos Municipais ativos, inativos e 
pensionistas da Administração Direta e Indireta será egul ntado através de Decreto Municipal. 

Art. 18 

Bauru, 13 de março d 

ANTONIOC 
SECRET ' NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

\ 

DANILO ALT BEIRO 
E COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpr!das as cxlgC>nclas logais 
encaminha-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagern e 
Arquivo. 

Bauru .~ .. J . .,_ '.JJ .. 1.:2 .. 
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