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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 1.371 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020.
“Dispõe sobre suplementação de dotação através de crédito
suplementar no Orçamento do Município no exercício de
2020.”
JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR, Prefeito do
Município de Caraguatatuba, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, e de acordo com a autorização
legislativa conferida pelo artigo 4º, da Lei Municipal nº 2.508,
de 16 de dezembro de 2019 – Lei do Orçamento Anual de 2020.
D E C R E T A:

Dotação
01.01.04.122.0148.2.269.319011.01.1100000

Fonte de
Recurso
1

88.000,00

01.01.04.122.0148.2.269.339046.01.1100000

1

10.000,00

02.01.04.122.0148.2.268.319011.01.1100000

1

195.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
02.01.04.122.0148.2.268.339046.01.1100000

1

20.000,00

1

1.000,00

1

363.000,00

1

47.000,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
59

03.01.04.121.0148.2.268.319013.01.1100000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

80

544

730

04.01.04.122.0148.2.268.319001.01.1100000
05.01.04.123.0148.2.268.319016.01.1100000

05.01.04.123.0148.2.268.339039.01.1100000

1

488.000,00

06.01.04.122.0148.2.268.339046.01.1100000

1

4.000,00

1

79.000,00

1

48.000,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
176

07.01.15.122.0148.2.268.319011.01.1100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

178

07.01.15.122.0148.2.268.319016.01.1100000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL

187

795
806

07.01.15.122.0148.2.268.339046.01.1100000

1

12.000,00

08.01.18.122.0148.2.268.319013.01.1100000

1

11.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
265

09.01.15.122.0148.2.268.319011.01.1100000

1

148.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
267

09.01.15.122.0148.2.268.319016.01.1100000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL

Lei nº 2.381/17

13.01.08.122.0148.2.268.319016.01.5000000

1

45.000,00

14.01.10.301.0151.2.361.339039.05.0000000

5

531.000,00

15.01.04.122.0148.2.268.339046.01.1100000

1

4.000,00

16.01.16.122.0148.2.268.319113.01.1100000

1

4.000,00

1

5.000,00

1

1.000,00

1

95.000,00

1

25.000,00

1

181.000,00

5

3.039.800,00

1

20.000,00

1

40.000,00

1

180.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIO
909

19.01.04.131.0148.2.268.339046.01.1100000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

916

23.01.04.126.0148.2.268.319013.01.1100000
24.01.06.122.0148.2.268.319011.01.1100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

936

24.01.06.122.0148.2.268.319016.01.1100000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL

944

24.01.06.122.0148.2.268.339036.01.1100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA

1006 14.01.10.302.0151.2.359.339039.05.3120000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1700 22.01.13.122.0148.2.077.319011.01.1100000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
1712 22.01.13.122.0148.2.077.339036.01.1100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1733 22.01.13.392.0150.2.346.339039.01.1100000

TOTAL

5.868.800,00

Art. 2º O crédito ora aberto será coberto com recursos que
aludem aos incisos II e III do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1.964, assim discriminados:
Anulação:
Dotação
127

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
197

11.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
143

1

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
117

13.01.08.122.0148.2.268.319013.01.5000000

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
109

150.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

934

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

51

543

Valor

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

40

1

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Suplementação:

13

13.01.08.122.0148.2.268.319011.01.5000000

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar de R$
5.868.800,00 (cinco milhões e oitocentos e sessenta e oito mil
e oitocentos reais) ao Orçamento do Município no exercício
de 2020, observando-se as classificações Institucionais,
Econômicas e Funcionais Programáticas seguintes:

2

542

05.01.28.843.0049.0.003.329021.01.1100000

Fonte de
Recurso

Valor

1

488.000,00

1

363.000,00

5

1.013.280,00

5

291.000,00

5

108.797,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
138

06.01.04.122.0148.2.268.339030.01.1100000
MATERIAL DE CONSUMO

706

14.01.10.122.0148.2.268.449052.05.3000013
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

712

14.01.10.301.0151.2.335.339030.05.3000008
MATERIAL DE CONSUMO

1

23.000,00

721

14.01.10.301.0151.2.335.339039.05.3000008
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

Servidor Responsável: Neidson Nunes Santos - Matrícula 13730 | 1

2
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741

14.01.10.302.0151.2.130.339039.05.0000000

5

1.435.892,00

5

140.599,00

1

180.000,00

1

236.000,00

1

136.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
748

14.01.10.302.0151.2.359.339039.05.0000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

793

15.01.04.122.0148.2.268.339039.01.1100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

857

18.01.08.244.0152.2.342.339039.01.1100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

896

19.01.04.131.0148.2.153.339039.01.1100000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

926

23.01.04.126.0148.2.268.339040.01.1100000

1

195.000,00

1

640.000,00

5

179.500,00

5

99.500,00

5

15.000,00

1

2.600,00

1

28.600,00

1

1.000,00

1

20.000,00

1

4.300,00

1

3.500,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
946

24.01.06.122.0148.2.268.339040.01.1100000
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

985

14.01.10.302.0151.2.130.339030.05.3120000
MATERIAL DE CONSUMO

986

14.01.10.302.0151.2.130.339039.05.3120000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

1013 14.01.10.301.0151.2.335.339030.05.3120000
MATERIAL DE CONSUMO
1706 22.01.13.122.0148.2.077.339014.01.1100000
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1708 22.01.13.122.0148.2.077.339030.01.1100000
MATERIAL DE CONSUMO
1723 22.01.13.122.0148.2.077.449051.01.1100000
OBRAS E INSTALAÇÕES
1724 22.01.13.122.0148.2.077.449052.01.1100000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1729 22.01.13.392.0150.2.346.339014.01.1100000
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1731 22.01.13.392.0150.2.346.339033.01.1100000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
TOTAL

5.581.568,00

Dotação

Fonte de
Recurso

Excesso de Arrecadação: Portaria n° 3.141, de 19 de
novembro de 2020.
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TOTAL

Valor
287.232,00
287.232,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser
providenciada sua publicação, ficando convalidado no Plano
Plurianual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias vigentes.
Caraguatatuba, 08 de dezembro de 2020.
JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR
Prefeito Municipal
SECRETARIA
MUNICIPAL
CARAGUATATUBA

DE

SAÚDE

DE

SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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ARANTES, 505 - CENTRO - Caraguatatuba/SP; em
nome de LUCIANO DOS REIS RIBEIRO inscrito no
CPF nº 253.600.318-32, NOTIFICADO pela Seção de
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de
Caraguatatuba, a tomar ciência do DEFERIMENTO do
Processo nº 20342/2020 – AMPLIAÇÃO, REFORMA E/
OU ADAPTAÇÃO, através do LAUDO TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO – LTA Nº 012/2020.
Caraguatatuba, 28 de dezembro de 2020.
INSTRUÇÃO NORMATIVA
Disciplina o recadastramento de todos os inativos (aposentados)
e pensionistas no âmbito do Instituto de Previdência do
Município de Caraguatatuba – CARAGUAPREV, a partir do
ano de 2021.
PEDRO IVO DE SOUSA TAU, Presidente do Instituto de
Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev,
no uso das atribuições legais, especialmente as disposições
contidas na Lei nº Complementar n.º 59/2015, de 05 de
novembro de 2015;
CONSIDERANDO a necessidade de se realizar a prova de
vida do titular do direito e de averiguar a manutenção das
condições previstas em Lei para o recebimento do benefício
pago pelo CaraguaPrev;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o
recadastramento anual dos inativos e pensionistas e do
CaraguaPrev, na forma do disposto no art. 129 da Lei
Complementar nº 59/2015;
CONSIDERANDO a Portaria nº 31, de 17 de março de 2020;
DECIDE:
Art. 1º. – Restabelecer o recadastramento do aposentado e
pensionista do CaraguaPrev a partir de 01 de janeiro de 2021;
Art. 2º O recadastramento dos inativos e pensionistas do
CaraguaPrev, a partir do ano de 2021, inclusive, aplicam-se as
disposições legais vigentes para a concessão dos benefícios e a
disciplina estabelecida nesta Portaria.
Parágrafo único – O recadastramento não poderá ser realizado
mediante procuração outorgada pelo inativo ou pensionista,
observado o disposto no artigo 14º desta Portaria;
Art. 3º. - Na forma estabelecida no art. 129 da Lei
Complementar nº 59/2015, disciplinar o recadastramento
anual obrigatório a partir do ano de 2021, inclusive, destinados
aos inativos e pensionistas vinculados ao CaraguaPrev, a ser
realizado no mês de aniversário de cada segurado, observados
os critérios definidos nesta Portaria.
Parágrafo Único - O recadastramento do aposentado e
pensionista do CaraguaPrev, regidos pela Lei Complementar
Municipal n.º 59/2015, será feito pessoalmente na sede do
órgão situado na Avenida Prestes Maia, nº. 302, Centro,
Caraguatatuba/SP, CEP 11660-400 na forma desta Portaria.

A Seção de Vigilancia Sanitária através da Secretaria Municipal
de Saúde da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, tornam-se
públicas as seguintes Notificações:

Art. 4º - Na sede do CaraguaPrev, o recadastramento anual
será realizado pessoalmente pelo beneficiário ou por seu
representante legal (no caso de menores e incapazes) por meio
de formulário de recadastramento específico, sem emendas ou
rasuras, em que os segurados inativos e pensionistas deverão
atestar a veracidade das informações declaradas e cientificar-se
das sanções previstas em Lei em caso de seu descumprimento.

Fica o estabelecimento Clínica Odontológica com
laboratório de prótese dentaria, sito a RUA DR ALTINO

§ 1º – No ato do recadastramento deverá ser indicado pelo
inativo e pensionista o nome, telefone e email de uma pessoa
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responsável para qualquer eventualidade.
§ 2º - Caso o inativo ou pensionista deixe de cumprir qualquer
exigência constante desta portaria ou não mantenha seu
endereço atualizado junto aos cadastros do CaraguaPrev,
que impeça ou dificulte a comunicação com esta Autarquia,
poderá ocorrer à suspensão dos créditos de seu benefício até
regularização da situação.
§ 3º Os inativos que não residem no Município de Caraguatatuba
deverão, em caráter excepcional, para fins de recadastramento,
encaminhar ao CaraguaPrev Declaração de Vida, Estado Civil
e Residência, feita e assinada por tabelião de notas no mesmo
mês do recadastramento, contendo os dados pessoais, telefone
de contato, endereço residencial completo, correio eletrônico
e estado civil.
§ 4º - Será aceita Declaração de Vida, Estado Civil e Residência
feita pelo próprio beneficiário não residente no Município de
Caraguatatuba, no mês do recadastramento, contendo os dados
pessoais, e-mail, telefone de contato, endereço e estado civil.
Este documento deverá conter a assinatura do beneficiário com
reconhecimento de firma por autenticidade (ou verdadeira).
Não será aceita declaração com reconhecimento de firma por
semelhança.
§ 5º - Os inativos e pensionistas residentes no Município
de Caraguatatuba impossibilitados de locomoção por
motivo de saúde, devidamente comprovado por documento
médico atualizado, poderão solicitar a visita domiciliar de
recadastramento a ser realizada por servidor do Caraguaprev
ou pessoa designada pela Autarquia, devendo a visita
de recadastramento ser solicitada pelo beneficiário com
antecedência mínimo de (01) um mês do seu aniversário, sob
pena de suspensão do pagamento do benefício.
§ 6º - O pedido de visita domiciliar de recadastramento deverá
ser formulado, preferencialmente, através do telefone (12)
3883-3252 ou 3883-3480, ou e-mail institucional caraguaprev@
caraguaprev.sp.gov.br, devendo ser encaminhado na ocasião ou
entregue na sede do CaraguaPrev o atestado médico original ou
cópia autêntica que comprove a condição de impossibilidade
de locomoção.
§ 7º - O servidor do CaraguaPrev ou a pessoa designada
pela Autarquia para realização da visita domiciliar deverá,
obrigatoriamente, apresentar ao solicitante da visita a sua
cédula de identidade e a credencial expedida pelo CaraguaPrev,
devendo o servidor ou pessoa designada pela Autarquia para a
visita domiciliar elaborar relatório da visita, em termo próprio,
o qual deverá ser assinado pelo beneficiário.
§ 8º - O relatório da visita domiciliar constitui documento hábil
a comprovar a regularidade ou irregularidade do benefício,
sendo que, eventual recusa do
beneficiário em receber a visita domiciliar ou assinar o termo
próprio, ensejará a suspensão do pagamento do benefício, nos
termos da Lei Complementar nº 59/2015.
Art. 5º Os pensionistas vinculados ao CaraguaPrev com idade
inferior a 75 anos e residentes no Município de Caraguatatuba
deverão efetuar o recadastramento de forma presencial na
sede do CaraguaPrev, com a apresentação dos documentos
que comprovem as informações constantes da base cadastral,
sendo eles:
I. Original e cópia do documento de identificação com foto
(RG, RNE, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, CTPS,
Passaporte Válido, Carteira de Identificação de Entidade de
Classe), comprovante de inscrição no CPF/MF válido em todo
o território nacional, emitido nos últimos 10 (dez) anos;
II. Formulário de recadastramento específico a ser fornecido
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pelo órgão, devidamente preenchido e assinado na presença do
servidor do órgão que estiver atendendo.
III. Original e cópia do comprovante de residência atualizado,
com validade máxima de 90 dias, endereço em nome do
pensionista, emitido nos últimos 90 dias (conta de consumo
de energia elétrica, água, telefone, gás, condomínio, extrato
bancário);
IV – No ato de recadastramento os pensionistas deverão
declarar seu estado civil perante o servidor que está atendendo
ou preencher a Declaração de Estado Civil e União Estável nos
procedimentos no CaraguaPrev.
a) O representante legal do beneficiário, nos moldes da lei
civil, no ato do recadastramento, deverá firmar Termo de
Responsabilidade, onde se comprometerá a comunicar ao
CaraguaPrev o óbito ou a emancipação do beneficiário, no
prazo de até 30 (trinta) dias contados do fato, sob pena de
incursão nas sanções civis e criminais cabíveis, sem prejuízo
das medidas de suspensão do pagamento do benefício
previdenciário.
b) No caso de não haver comprovante de endereço em nome
do pensionista, poderá ser aceito declaração do titular do
comprovante, sob as penas da Lei, atestando ser o recadastrando
morador do local, conforme modelo disponibilizado no sítio
eletrônico do CaraguaPrev, sem prejuízo da realização de
eventual diligência ou visita no local por servidor do órgão
para constatação dos fatos declarados.
c) O CaraguaPrev reserva-se o direito de solicitar aos
pensionistas a apresentação da certidão de nascimento ou
casamento atualizada, com no máximo 60 (sessenta) dias, com
a finalidade de complementar o recadastramento, atualizar
seu banco de dados, bem como para aferir a regularidade dos
benefícios.
§ 1º - Os pensionistas residentes no Município de Caraguatatuba
que tiverem comprovada mobilidade reduzida que impeça
a sua locomoção, atestada por documento médico, deverão
entrar em contato com o CaraguaPrev para que o órgão possa
estabelecer e iniciar os procedimentos para regularização.
§ 2º - A critério do CaraguaPrev, a validação do recadastramento
prevista no parágrafo anterior poderá ser efetivada por meio de
visita social.
§ 3º - Havendo necessidade de alteração de informação
constante da base cadastral do CaraguaPrev, o pensionista
deverá comprovar por meio de documento original e cópia.
§ 4º O recadastramento deverá obrigatoriamente ser efetuado
anualmente no mês de aniversário do inativo e pensionista.
Art. 6º Somente os pensionistas com idade igual ou superior
a 75 anos e/ou residentes fora do Município, poderão efetuar
o recadastramento por correspondência enviada para o
CaraguaPrev, com endereço na Avenida Prestes Maia, n.º
302, Centro, CEP 11.660-400, Caraguatatuba/SP, desde que
acompanhado dos seguintes documentos:
§1º - O formulário de recadastramento e os respectivos
documentos deverão ser enviados ao CaraguaPrev somente no
mês de aniversário do pensionista.
§2º - Havendo necessidade de alteração de informação
constante da base cadastral do CaraguaPrev, o pensionista
deverá comprovar por meio de cópia autenticada;
I - Cópia autenticada de cédula de identidade ou documento
equivalente com foto, válido em todo território nacional,
emitido nos últimos 10 (dez) anos;
II - Formulário de recadastramento devidamente preenchido e
assinado com firma reconhecida por autenticidade em cartório,
embaixada ou consulado do Brasil;
III - Cópia autenticada do comprovante de endereço em nome
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do pensionista, emitido nos últimos 90 dias (conta de consumo
de energia elétrica, água, telefone, gás, condomínio, extrato
bancário);
a) No caso de não haver comprovante de endereço em nome
do pensionista, poderá ser aceito declaração do titular do
comprovante, sob as penas da Lei, atestando ser o recadastrando
morador do local, conforme modelo disponibilizado no sítio
eletrônico do CaraguaPrev;
Art. - 7º Os inativos e pensionistas do CaraguaPrev não
alfabetizados deverão realizar o recadastramento de forma
presencial acompanhado por pessoa, maior de 18 (dezoito)
anos, capaz e alfabetizado, munido de documento de
identificação original, com foto, válido no território nacional,
firmando a assinatura a rogo do beneficiário.
Art. 8º - O pensionista maior de idade e que recebe pensão
em nome do pensionista menor de 18 (dezoito) anos deverá
informar o nome completo, CPF, data de nascimento e
declarar o estado civil do dependente no mesmo formulário de
recadastramento.
Art. 9º - Não serão aceitos, em nenhuma hipótese:
I. Formulário de recadastramento com reconhecimento de
firma por semelhança;
II. Cópias simples de documentos sem a apresentação do
original para conferência.
Art. 10º - É dever dos inativos e pensionistas manter o endereço
de correspondência e demais dados pessoais devidamente
atualizados.
§ 1º - A comprovação da desatualização do endereço e/ou dos
dados pessoais acarretará a suspensão imediata do pagamento
do benefício até a sua regularização.
§ 2º - A caracterização da desatualização de endereço se
dará mediante a devolução de correspondência enviada pelo
CaraguaPrev, por ausência de contato seja via telefone ou
e-mail ou quando for possível ser constatada por visita social
no local ou diligência realizada por servidores do CaraguaPrev.
Art. 11º - Para os casos de extravio ou nas situações de inativos
e/ou pensionistas residentes no exterior, ambos, inativos
ou pensionistas deverão enviar, anualmente, no mês de seu
aniversário, Declaração de Vida e Estado Civil original, feita
no mês de recadastramento contendo os dados pessoais e estado
civil, expedida pela embaixada ou Consulado do Brasil nos
respectivos países, sendo que o formulário de recadastramento
estará disponível para impressão no endereço eletrônico do
CaraguaPrev, qual seja, caraguaprev.com.br.
Art. 12º - Não será considerado válido o formulário de
recadastramento com preenchimento incorreto ou dados
faltantes ou omissões, rasurado ou que não esteja instruído
com os documentos exigidos na presente portaria.
Parágrafo único. Constatada incorreções ou divergências,
o CaraguaPrev comunicará por correspondência ou e-mail o
inativo e pensionista ou seu representante legal, para efetuar as
devidas correções mediante apresentação de novos documentos
em conformidade com a presente portaria.
Art. 13º - Os pensionistas tutelados, curatelados ou menores
sob guarda, residentes no Município de Caraguatatuba
efetuarão o recadastramento presencial, por intermédio de seu
representante legal cadastrado no CaraguaPrev.
Parágrafo único: Para os pensionistas tutelados, curatelados
ou menores sob guarda, não residentes no município, o
recadastramento poderá ser realizado através de correspondência
endereçada ao CaraguaPrev, situado na Avenida Prestes Maia,
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nº 302, Centro, CEP 11660-400, Caraguatatuba/SP.
Art. 14º - Em caráter excepcional, analisados caso a caso, para
o inativo ou pensionista com comprovada mobilidade reduzida
que impeça a sua locomoção, atestada por documento médico,
poderá ser aceito o recadastramento por procuração, mediante
instrumento público lavrado em cartório, com poderes
específicos para representação junto ao CaraguaPrev, com
prazo de validade de no máximo 12 (doze) meses, anteriores à
data de sua apresentação.
§1º - Na hipótese do artigo 14º, serão exigidos para o
recadastramento por procuração a observância das regras e
documentos relativos a cada situação disciplinada por esta
Portaria.
§2º - No ato do recadastramento do art. 14º, o procurador
deverá apresentar também os seguintes documentos:
I. Original e cópia autenticada da procuração lavrada em
cartório;
II. Documento de identificação com foto, válido em todo o
território nacional, emitido nos últimos 10 (dez) anos;
III. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral regular
no CPF – Cadastro de Pessoas Físicas.
§ 3º A critério do CaraguaPrev, a validação do recadastramento
disciplinado neste artigo poderá ser efetivada por meio de
visita social.
Art. 15º Em caráter excepcional, analisado caso a caso, o
inativo e pensionista em situação de internação hospitalar ou
que não tenha discernimento para praticar atos da vida civil,
poderá realizar o recadastramento provisório com validade
de 90 (noventa) dias, por intermédio de responsável ou
declarante, com observância das regras e documentos relativos
a cada situação disciplinada por esta Portaria, acrescidos dos
seguintes documentos:
I. Atestado Médico, emitido no mês do recadastramento,
constando a patologia do paciente, nº do CID, assinatura e
carimbo do médico credenciado no CRM (Conselho Regional
de Medicina);
II. Original e cópia de documento de identificação pessoal do
representante com foto, válido em todo o território nacional,
emitido nos últimos 10 (dez) anos.
§ 1º O declarante ou responsável deverá assinar o formulário
em nome do inativo ou pensionista, justificar o não
comparecimento do beneficiário, efetuar o recadastramento
provisório atestando a veracidade das informações prestadas
sob as penas da Lei e esclarecer eventuais dúvidas formuladas
pela equipe do CaraguaPrev.
§2º Após 90 (noventa) dias, será suspenso o pagamento do
benefício, até a apresentação de medida judicial cabível com a
indicação do responsável pelo pensionista.
§3º O inativo ou pensionista, após alta hospitalar deverá
ratificar o recadastramento provisório, pessoalmente ou
por correspondências, conforme o caso, instruído com os
documentos necessários, observados os termos desta Portaria.
Art. 16º - Os inativos e pensionistas que cumpram sentença
de reclusão deverão realizar o recadastramento, por intermédio
de responsável ou declarante, com observância das regras e
documentos relativos a cada situação disciplinada por esta
Portaria, acrescidos dos seguintes documentos:
I - Declaração de permanência da respectiva unidade prisional
emitida no ano do recadastramento devidamente assinada e
com carimbo de identificação do órgão emissor;
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II - Original e cópia de documento de identificação do
representante com foto, válido em todo o território nacional,
emitido nos últimos 10 (dez) anos.
Parágrafo Único: O responsável ou declarante deverá assinar
o formulário e justificar o motivo do não comparecimento
do beneficiário para realização do recadastramento. A pessoa
deve estar ciente da veracidade das informações ali prestadas,
podendo responder a qualquer momento a eventuais dúvidas e
questionamentos suscitados pela equipe do CaraguaPrev.
Art. 17º - Compete ao CaraguaPrev validar, comprovar e
emitir o protocolo de entrega do recadastramento, observando:
I. O regular preenchimento das informações no formulário de
recadastramento em conformidade com as exigências desta
Portaria.
II. A comprovação das alterações nas informações constantes
do formulário de recadastramento mediante apresentação de
documentos;
Art. 18º - Compete a Diretoria de Benefícios do CaraguaPrev:
I. Zelar pelo fiel cumprimento das normas constantes desta
Portaria;
II. Verificar a documentação apresentada e sua regularidade;
III. Exigir a comprovação ou complementação documental
a quem de direito, quando houver divergência entre novas
informações prestadas com aquelas constantes do cadastro do
CaraguaPrev.
IV. Utilizar sistema informatizado apropriado para proceder às
atualizações dos dados informados.
V. Realizar as diligências necessárias para a validação do
recadastramento.
Art. 19º - Compete a Diretora da Divisão de Benefícios
aplicar o disposto no parágrafo único do art. 129 da Lei
Complementar nº 59/2015, determinando a suspensão do
pagamento do benefício previdenciário até sua regularização,
caso constatada qualquer irregularidade, seja a não efetivação
do recadastramento anual obrigatório, não cumprimento
das disposições legais vigentes, a insuficiência de dados,
informações ou documentos dos inativos e pensionistas ou o
desatendimento dos objetivos previstos na presente Portaria.
Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste
artigo, o CaraguaPrev poderá a qualquer tempo, realizar visita
domiciliar, outras diligências e conforme o caso, solicitar:
I. Certidão de nascimento ou de casamento atualizadas;
II. Certidão de objeto e pé atualizada de ações judiciais, nos
casos de pensionistas tutelados, curatelados ou menores sob
guarda;
III. Outros documentos necessários ao saneamento da
inconsistência ou da divergência de informação.
Art. 20º - Eventuais taxas, custas e despesas cartoriais e
postagens decorrentes das disposições desta Portaria correrão
por conta do inativo e pensionista.
Art. 21º - Enquanto perdurar a pandemia causada pelo
Coronavírus, serão respeitados os protocolos sanitários e os
atendimentos deverão ser previamente agendados através do
telefone (12) 3883-3252 ou 3883-3480, ou e-mail institucional
caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br.
Art. 22º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
Caraguatatuba, 28 de dezembro de 2020.
Pedro Ivo de Sousa Tau
Presidente do CaraguaPrev

BOLETIM COVID-19
28/12/20
CASOS
Outros
Caragua Municípios
CONFIRMADOS
3877
654
DESCARTADOS
13509
1786
INVESTIGAÇÃO
1276
106
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS
SITUAÇÃO

SÍNDROME GRIPAL
SITUAÇÃO
CONFIRMADOS
DESCARTADOS
INVESTIGAÇÃO

120
68
0

4531
15295
1382
21208
13254

ÓBITOS
Outros
Municípios
12
9
0

Caraguá

TOTAL

TOTAL
132
77
0

INTERNADOS
UTI
Outros
Municípios
63% de ocupação

SITUAÇÃO

Caraguá

Casa de Saúde Stela
Maris
Casa de Saúde Stela
Maris - Maternidade
Casa de Saúde Stela
Maris - infantil

Enfermaria
Outros
Municípios
40% de ocupação

Caraguá

6

1

16

1

0

0

0

1

0

0

1

0

Hospital Regional

11

8

2

2

UPA Centro
(Emerg. / Enfer.)

5

0

20

2

POSITIVOS POR BAIRRO
Aruan
Bal. Copacabana
Bal. Garden Mar
Bal. Maria Helena
Bal. Santa Marta
Barranco Alto
Bela Vista
Benfica
Britânia
Califórnia
Canta Galo
Capricórnio
Caputera
Casa Branca
Centro
Cidade Jardim
Cocanha
Costa Nova
Delfim Verde
Estrela Dalva
Flecheiras
Gaivotas
Getuba

29
10
11
11
15
176
1
18
24
36
18
20
73
66
159
53
1
6
2
31
1
198
26
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Golfinho
Indaiá
Ipiranga
Jaqueira
Jaragua
Jaraguazinho
Jd Bandeirantes
Jd Brasil
Jd do Sol
Jd Flor do Mar
Jd Forest
Jd Horto
Jd Itauna
Jd Jorgin Mar
Jd Maristela
Jd Miramar
Jd Nomar
Jd Parnaso
Jd Primavera
Jd Progresso
Jd Recanto
Jd Rio Santos
Jd Samambaia
Jd Santa Rosa
Jd Sindicatos
Jd Terralão
Joamar
Juqueriquere
Lot. Balneario Camburi
Lot. Bosque do Guanandis
Lot. Rio Marinas
Lot. Sato
Martim de Sá
Massaguaçu
Mococa
Morro do Algodão
Nova Caragua
Olaria
Pegorelli
Pereque Mirim
Poiares
Pontal Santa Marina
Ponte Seca
Portal da Fazendinha
Portal das Flores
Portal do Patrimonium
Porto Novo
Praia das Palmeras
Prainha
Recanto do Sol
Recanto Mar Verde

56
221
3
58
88
69
1
40
16
1
11
7
9
4
19
1
1
4
39
26
2
11
15
4
1
9
3
8
8
6
5
3
122
169
1
146
31
78
63
193
148
75
52
5
4
2
195
101
42
27
3
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Rio Claro
Rio do Ouro
Sumaré
Tabatinga
Tarumã
Tinga
Travessão
Vapapesca
Verde Mar
Vila Atlantica
Vila Enerstina
Vila Kenedy
Vila Marcondes
Vila N. Sra Aparecida
Local Desconhecido
Outras Cidades
TOTAL

23
138
131
29
40
140
145
2
7
9
1
1
8
9
3
654
4531
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