
PORTARIA Nº 073, de 20 de ABRIL de 2020.

DISPÕE  SOBRE  ALTERAÇÃO  DE
CRITÉRIOS  RELATIVOS  AOS
PROCEDIMENTOS  DE
ATUALIZAÇÃO  CADASTRAL  DOS
APOSENTADOS  E  PENSIONISTAS
DO  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
NOVA  IGUAÇU  –  PREVINI,
INSTITUÍDOS  PELA PORTARIA  Nº
163 DE 15/08/2014, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu
- PREVINI, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que  o  Município  encontra-se  seriamente  afetado  pela  Pandemia  do
COVID-19, tendo sido decretado estado de calamidade pública pela Prefeitura Municipal

CONSIDERANDO  que  a  em  razão  da  Pandemia  do  COVID-19  o  atendimento  aos
aposentados e pensionistas está suspenso até 30 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO que o prazo acima pode ser prorrogado, em caso de agravamento da
crise da Pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO  que  por  conta  da  Pandemia  do  COVID-19  o  pagamento  dos
aposentados  e  pensionistas  do  PREVINI  está  garantido,  independente  de  atualização
cadastral; 

CONSIDERANDO que  compete  ao  Diretor  Presidente  do  Instituto  de  Previdência  dos
Servidores Municipais de Nova Iguaçu, disciplinar os procedimentos e critérios relativos a
atualização cadastral dos aposentados e pensionistas do PREVINI;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao funcionamento institucional do
PREVINI;



RESOLVE:

Art. 1º -  O artigo 5º da Portaria nº 163, de 15 de agosto de 2014, fica acrescido dos
parágrafos 2º e 3º, com a seguinte redação: 

“Art. 5º - .......................

§ 2º - Em caso de decretação de calamidade pública decorrente de pandemias ou por
outros  motivos  que  impeçam  a  circulação  de  pessoas,  a  atualização  cadastral  dos
aposentados e pensionistas do PREVINI, no mês de aniversário, poderá ser feita através
de  videoconferência  ou  teleconferência,  devendo  a  documentação  necessária  à
atualização, ser encaminhada por meio digital com a devida certificação.

§ 3º - Caberá a Unidade de Cadastro e Protocolo, da Diretoria de Benefícios do PREVINI,
validar  o  processo  de  atualização  cadastral  na  forma  disposta  no  parágrafo  2º  desta
Portaria”

 Art.  2º -   Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário, 

Nova Iguaçu, 20 de abril de 2020.

Anderson da Silva Moreira

Diretor Presidente

PREVINI














































