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DECRETO Nº 17.706 

DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 
Dispõe sobre a comprovação de vida para percepção de 
benefícios dos servidores inativos e pensionistas do Município de 
São José do Rio Preto. 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do município de São José do Rio 
Preto, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e, nos 
termos do artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e; 
 
 

CONSIDERANDO as disposições do parágrafo único do artigo 89 da Lei Complementar nº 05/90, no que 
tange à concessão do auxílio alimentação aos funcionários públicos municipais aposentados e aos 
pensionistas; 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º da Lei Complementar nº 80/97, no que tange ao pagamento da 
diferença dos proventos de aposentadoria pagos pelo INSS aos servidores inativos regidos pelo regime 
da CLT;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de efetivo controle da concessão de benefícios, notadamente com 
vistas a garantir o correto emprego do dinheiro público, bem como a evitar-se a ocorrência de fraudes e; 
 
CONSIDERANDO que, para tanto, se faz necessária a manutenção de um cadastro atualizado dos 
beneficiários de tais vantagens, com vistas a garantir-lhes o correto e contínuo recebimento, mediante 
controle austero com gastos de tal natureza; 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º  A Secretaria Municipal de Administração, por meio das Coordenadorias de Folha de Pagamento 
e de Pessoal e a RIOPRETOPREV realizarão anualmente o procedimento de comprovação de vida de 
servidores inativos e pensionistas (INSS e RPP), celetistas e estatutários, para fins de concessão de 
aposentadorias, pensões e auxílio alimentação previsto no parágrafo único do artigo 89, da Lei 
Complementar nº 05/90 e Lei Complementar nº 425/2014, da complementação de aposentadoria 
prevista no artigo 4º da Lei Complementar nº 80/97 e pensões judiciais pagas pela Coordenadoria de 
Folha de Pagamento.  
 
Art. 2º  O procedimento de comprovação de vida referido no artigo 1º deste Decreto será realizado no 
mês de setembro de cada ano, mediante comparecimento do beneficiário, pessoalmente, na praça 
laranja da Unidade do Poupatempo de São José do Rio Preto, localizado à Rua Antônio de Godoy, 3033 
– Centro, munido de documento de identidade com foto. 
 
Parágrafo único: A RioPretoPrev disciplinará a comprovação de vida/recadastramento por Instrução 
Normativa que deverá ser seguida pelos beneficiários daquele regime próprio de previdência. 
 
Art. 3º  Na impossibilidade de comparecimento do servidor inativo ou pensionista na forma prevista no 
artigo 2º deste Decreto, a prova de vida deve ser feita com o preenchimento do formulário do “Atestado 
de Vida”, Anexo I deste Decreto, e ser encaminhado pelo correio, ou entregue por terceiros no 
Poupatempo, devendo conter a assinatura do beneficiário com reconhecimento de firma por 
autenticidade, realizado por tabelião. 
 
Art. 4º  Nos casos em que o beneficiário não se encontre em pleno gozo de suas faculdades mentais ou  
não possa assinar o Atestado de Vida ou ainda, por razões médicas, esteja impossibilitado de se 
locomover até o Poupatempo, a comprovação deve ser feita por meio de atestado médico acerca da 
condição de saúde apresentada, emitido nos últimos 30 dias e entregue por terceiros no Poupatempo. 
 



 

Parágrafo único: O atestado médico de que trata o caput, deve conter o nome completo do beneficiário, 
o nome ou CID (Código Internacional da Doença) da doença de que é portador, informação de que está 
vivo ou que passou por atendimento presencial, data do atendimento, nome, CRM e assinatura do 
médico. 
 
Art. 5º  O controle das ocorrências referentes aos Atestados de Vida será de incumbência das 
Coordenadorias de Folha de Pagamento e de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, 
podendo as mesmas, bem como a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, efetuar, periódica e 
regularmente, procedimentos de verificação das informações declaradas nos atestados junto aos inativos 
e pensionistas, como também submeter à deliberação do Secretário Municipal de Administração, as 
situações não previstas nas normas relativas à continuidade de concessão dos benefícios a que fazem 
jus os inativos e pensionistas. 
 
Parágrafo único: Nos casos de beneficiários da RPPrev, as medidas  de verificação descritas no caput 
deste artigo serão de incumbência da RIOPRETOPREV. 
 
Art. 6º  O não cumprimento do procedimento de comprovação de vida, na forma estipulada neste 
Decreto, acarretará a imediata suspensão do pagamento dos benefícios aqui tratados, sem prejuízo da 
adoção das medidas administrativas cabíveis. 
 
Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 13.779/2007 e 
as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 07 de fevereiro de 2017, 165º ano de Fundação e 123º ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
 
 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
 
 
LUÍS ROBERTO THIESI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos, e em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e pela Imprensa local. 



 

 

ANEXO I 

 

ATESTADO DE VIDA  
 
 
Eu_______________________________________________________________________________, 

brasileiro(a) Natural de ___________________________________________, RG________________, 

CPF________________________, data de nascimento ____/____/______, Residente a Rua / Avenida 

__________________________________________________,nº _________, Bairro______________, 

Cidade__________________________________________________, Cep______________, Telefone 

(___)______________________ residencial ( ) recado ( ), Celular (___)________ ______________, 

E-mail____________________________________________, Grau de Instrução ________________. 

 

APOSENTADO  (  )    

 

PENSIONISTA  (  ) 

 

PENSIONISTA ORDEM JUDICIAL (  ) 

 

   
 
Por ser verdade, assino o presente ATESTADO para que possa surtir efeitos de direito. 
 

 

São José do Rio Preto,_________/___________________/20___. 
 

 

Assinatura:_________________________________________________ 
 

 

OBSERVAÇÕES 
 

1 - PREENCHER O ATESTADO, ASSINAR E PROTOCOLIZAR NO POUPATEMPO 

Rua Antônio de Godoy, nº 3033 - Centro – São José do Rio Preto, SP 

Horário de funcionamento: de segunda à sexta feira das 08h às 17h e aos sábados das 08h às 13h 

 

2 - RECONHECER FIRMA SOMENTE EM CASO DE ENTREGA DO PRESENTE POR TERCEIROS. 
 

3 - O ATESTADO DE VIDA, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ O DIA 

31/03/2016 SOB PENA DE BLOQUEIO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O 

ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 13.779, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007.  
 


