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COMUNICADO Nº 09/15 - BERTPREV
ATENÇÃO COLEGAS SERVIDORES!!!!!

O BERTPREV, por força de lei, realizará em 2.015 o
recadastramento dos servidores ativos e também aderirá ao SIPREV, que é
um sistema de Gestão das informações referentes a servidores públicos
(civis e militares), ativos, inativos, pensionistas e demais dependentes, da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios que possuam Regime Próprio
de Previdência Social – RPPS, gerido pelo Ministério da Previdência Social
do Brasil, que brevemente será obrigatório a todos os RPPSs.

Por conta disso, existem informações a serem prestadas pelos
servidores que se fazem necessárias, sendo elas: CPF e nome da mãe do
dependente inscrito pelo servidor.

Assim, pelo fato da nossa base de dados não dispor desses
dados,

já

COMUNICAMOS

A

NECESSIDADE

DE

SEREM

PROVIDENCIADOS para o próximo recadastramento o CPF de
dependentes que ainda não tenham e a informação do nome da mãe.

Deixamos aqui a orientação quanto à obtenção do CPF,
extraída do site da Receita Federal do Brasil, acesso nesta data
(http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoafisica/cpf/perguntasrespostas/per
guntasrespostas.htm), abaixo trancritas.

Esperamos contar com a atenção de cada colega, no intuito de
promovermos um recadastramento tranquilo e adequado, do ponto de vista
administrativo, visando evitar qualquer tipo de prejuízo ao servidor e
promovendo, acima de tudo, a correta identificação de quem somos!!!
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ONDE FAZER A INSCRIÇÃO?
- Agência conveniada: Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal ou dos Correios;
custo R$ 5,70. (valor máximo a ser cobrado do solicitante)
- Pela internet, se a pessoa física possuir título de eleitor, por meio do formulário
eletrônico Inscrição CPF Internet .
- Nas entidades públicas conveniadas; sem custo.
- Nas representações diplomáticas brasileiras no exterior; sem custo .
- Diretamente na Receita Federal: não residente no Brasil, inscrição de pessoa já falecida, ou
se solicitação de órgãos da administração pública em função da incapacidade de
comparecimento da pessoa física nas entidades conveniadas (órgãos carcerários para os
presos, SUS para os internados).

QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS (ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS)
NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO?
a) Maiores de 16 anos
- documento de identificação da pessoa a ser inscrita, que comprove naturalidade, filiação e
data de nascimento (ex: carteira de identidade);
- para brasileiros com idade dos 18 aos 69 anos: título de eleitor, protocolo de inscrição ou
qualquer outro documento que comprove o alistamento eleitoral ou documento da Justiça
Eleitoral atestando a inexistência da obrigatoriedade do alistamento eleitoral ou outro
documento que comprove a não-obrigatoriedade de alistamento eleitoral.
b) Menores de 16 anos, tutelados, curatelados e outras pessoas sujeitas à guarda judicial
- documento de identificação da pessoa a ser inscrita, que comprove naturalidade, filiação e
data de nascimento (ex: carteira de identidade, certidão de nascimento);
- documento de identificação de um dos pais, tutor, curador ou responsável pela guarda em
virtude de decisão judicial;
- documento que comprove a tutela, curatela ou responsabilidade pela guarda, conforme o
caso, de incapaz ou interdito.
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c) Quando a inscrição for solicitada por procurador
- documentos da pessoa a ser inscrita, de acordo com os itens "a" ou "b" acima;
- documento de identificação do procurador;
- documento do procurador que comprove sua inscrição no CPF;
- instrumento público de procuração, ou instrumento particular com firma reconhecida
(quando for lavrado ou tiver firma reconhecida no exterior, o instrumento deve ter sua
validade reconhecida por repartição consular brasileira, salvo disposição contrária constante
de lei, acordo ou tratado internacional).
d) Quando a inscrição for solicitada por estrangeiro:
- documento de identificação válido no seu país de origem, ou ainda: RNE/CIE (Registro
Nacional de Estrangeiro/Cédula de Identidade de Estrangeiro), ou Passaporte, ou Protocolo
RNE em que constem seus dados cadastrais.
- os documentos de identificação apresentados por estrangeiros não precisam conter filiação,
devem ter validade no país de residência e deverão ter tradução juramentada.
e) Quando a solicitação for realizada em representação diplomática brasileira
- Além dos documentos anteriores, conforme o caso, também é preciso preencher e
apresentar o formulário "Ficha Cadastral de Pessoa Física".

Bertioga, 10 de abril de 2.015.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE
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