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Comunicado nº 001, de 06 de fevereiro de 2.019 

 

“O Jaguariúna Previdência comunica o 

início do recadastramento geral 

obrigatório dos servidores públicos 

municipais ativos, dos beneficiários de 

auxílio-doença e salário-maternidade, 

bem como dos aposentados e pensionistas 

do Regime Próprio de Previdência Social 

do Município de Jaguariúna.” 

 

WAGNER FERREIRA DE BRITO, Diretor Presidente do Fundo Especial de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna/SP – Jaguariúna Previdência, no 

uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Complementar nº 209/2012; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização das informações cadastrais dos servidores 

públicos municipais ativos e de seus dependentes, dos beneficiários de auxílio-doença e salário-

maternidade, bem como dos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência 

Social do Município de Jaguariúna e de seus dependentes; 

 

CONSIDERANDO que a atualização anual da base cadastral permite maior segurança na 

realização da avaliação atuarial, além de assegurar mais agilidade nos procedimentos de 

concessão e manutenção dos benefícios; 

CONSIDERANDO as recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

e do Ministério da Previdência Social no que se refere à necessidade de recadastramento anual; 

COMUNICA:  

 

1 – Que o recadastramento obrigatório dos servidores públicos municipais ativos e de seus 

dependentes, dos beneficiários de auxílio-doença e salário-maternidade, bem como dos 

aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, SERÁ 

REALIZADO POR MÊS DE NASCIMENTO, DEVENDO TODOS OS SEGURADOS 

DESCRITOS NESTE ITEM REALIZAREM A RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO 

CADASTRAL NO MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO, INICIANDO-SE NO MÊS DE 

FEVEREIRO/2.019. 

 

Obs. 1 – Excepcionalmente, no Recadastramento 2019, os nascidos nos meses de janeiro a 

fevereiro, deverão realizar o recadastramento até o dia 28/02/2019. 

2 – O recadastramento será realizado, preferencialmente, on-line, obedecendo-se a seguinte 

sequência: 

a) Acessar o seguinte endereço eletrônico: http://www.jaguariuna.sp.gov.br/jaguarprev/; 

b) Após o acesso, clicar em Cadastro e inserir CPF e senha criada (no caso de não ter 

senha criada, utilizar a data de nascimento com 8 (oito) dígitos); 

http://www.jaguariuna.sp.gov.br/jaguarprev/
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c) Logado no sistema, clicar em Recadastramento e ir confirmando os dados e avançando 

até finalização, quando será gerado um recibo ao final. 

Obs. 1 - É permitido alterar apenas endereço, e-mail e telefone. Em caso de divergência dos 

demais dados, o segurado deverá dirigir-se até o Jaguarprev, portando os documentos 

comprobatórios, para retificação. 

Obs. 2 - No caso de haver inclusão ou exclusão de dependentes, o recadastramento presencial 

será obrigatório, devendo o servidor trazer cópia e original da respectiva certidão de 

nascimento ou casamento atualizada, conforme o caso. 

3 – No caso do segurado não ter acesso à internet, o recadastramento deverá ser feito 

presencialmente no prazo estabelecido no item 1. 

4 – Os aposentados devem apresentar obrigatoriamente, presencialmente, sob pena de 

suspensão do pagamento do benefício, declaração de vida devidamente assinada e cópia e 

original do comprovante de endereço atualizado, sem prejuízo da apresentação de outros 

documentos que apresentarem divergências. 

Obs. 1 - A apresentação da declaração de vida e comprovante de endereço atualizado podem 

ser mediante envio postal, com firma reconhecida e cópia autenticada. O aposentado poderá 

optar, ainda, por realizar o recadastramento mediante procuração pública ou particular com 

firma reconhecida e poderes específicos nos termos do item 7. 

5 – Os pensionistas devem apresentar obrigatoriamente, presencialmente, sob pena de 

suspensão do pagamento do benefício, cópia e original da certidão de nascimento ou casamento 

atualizada expedida por Cartório competente, nos termos do art. 17, §3º do Decreto 3.148/2013 

e comprovante de endereço atualizado, sem prejuízo da apresentação de outros documentos que 

apresentarem divergências. 

Obs. 1 - A certidão de nascimento ou casamento atualizada e comprovante de endereço 

atualizado ficam dispensados no caso de pensionista menor de 16 (dezesseis) anos. 

Obs. 2 - A apresentação da certidão de nascimento ou casamento atualizada e do comprovante 

de endereço atualizado podem ser mediante envio postal, com cópia autenticada dos mesmos, 

acompanhada da declaração de vida com firma reconhecida. O pensionista poderá optar, ainda, 

realizar o recadastramento mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida e 

poderes específicos nos termos do item 7. 

6 – Servidores ou beneficiários que NUNCA se recadastraram deverão, obrigatoriamente, 

comparecer presencialmente no período disposto no item 1, com cópia e original de todos os 

documentos abaixo: 

a) Do servidor efetivo: 

 Cópia e original da CTPS (fls. fotografia, qualificação civil, contratos de trabalho e 

número do PIS/PASEP) ou CNIS, se houver; 

 Cópia e original do RG e CPF; 
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 Cópia e original do comprovante de endereço residencial em nome do segurado, ou 

ascendente ou descendente de primeiro grau (recente); 

 Cópia e original da Certidão de Nascimento ou de Casamento. 

 

b) Dos dependentes: 

 Cópia e original do RG e CPF; 

 Cópia e original atualizada da Certidão de Nascimento ou de Casamento.  

Obs.: São considerados dependentes economicamente do segurado: 

I - Em primeiro grau: o cônjuge ou companheiro(a) (assinar declaração na Jaguarprev); ex-

cônjuge ou ex-companheiro(a) que receba pensão alimentícia (apresentar sentença transitada 

em julgado); filhos menores; filhos inválidos para o exercício de atividade profissional 

(apresentar laudo médico); e convivente do mesmo sexo (assinar declaração na Jaguarprev); 

 

II - Em segundo grau: pais (assinar declaração na Jaguarprev); menores sob a guarda ou tutela 

do servidor (apresentar termo judicial); irmãos inválidos para o exercício de atividade 

profissional (apresentar laudo médico). 

 

Obs. 1 - A existência de dependentes de 1º grau exclui os dependentes de 2º grau. 

 

Obs. 2 - Para fins de recadastramento, a prova da união estável (heterossexual ou homoafetiva) 

e dependência dos pais será feita mediante declaração assinada na Jaguarprev. Para efeitos de 

concessão do benefício de pensão por morte, a simples inclusão do dependente não gera direito 

ao benefício, sendo necessário a apresentação de toda a documentação exigida em lei. 

7 – Em caso do segurado possuir incapacidade de locomoção de qualquer natureza, o 

recadastramento poderá ser feito presencialmente mediante procuração pública ou particular 

com firma reconhecida e poderes específicos, devidamente acompanhado do atestado médico 

original. 

8 – Das considerações finais e penalidades 

O Jaguarprev poderá requisitar documentos, certidões ou informações complementares que 

julgar necessários. 

Os beneficiários, aposentados ou pensionistas que não fizerem seu recadastramento no prazo 

estipulado no item 1, terão suspenso o pagamento de seus benefícios até regularização. 

Os servidores ativos que não fizerem seu recadastramento no prazo estipulado no item 1, ficam 

impedidos de se habilitarem a qualquer benefício pago por este Fundo de Previdência até 

regularização. 

Os casos omissos serão dirimidos no âmbito deste Fundo de Previdência. 

WAGNER FERREIRA DE BRITO 

Diretor Presidente 


