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Na sequência, foi apreciada a Relatório da Ouvidoria referente à competência de 
Maio/2022, sem nenhuma ocorrência, e atestada a conformidade dos atos. Foi 
apresentado o ofício nº 09/2022 – SF/PMB, em relação ao repasse de amortização 
do déficit fora de prazo, dado vista aos conselheiros, que mediante comprovação 
de documentos, não houve má-fé por conta do Executivo, ficando entendido a não 
necessidade de cobrança de encargos por atraso. Na sequência, o Presidente 
do BERTPREV, Sr. Waldemar César, explicou sobre capacitação/certificação 
dos conselheiros e dirigentes do BERTPREV, para adequação ao Pró-Gestão. 
Por fim, foi discutido sobre o desconto das contribuições previdenciárias da 
LC 167/2021, dos inativos e pensionistas, com a participação da diretoria e do 
jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Bertioga, 
sendo deliberado Reunião Extraordinária deste Conselho para 04/07/2022, às 
09:00, para tratar especificamente do assunto. Esta ata e seus anexos estarão 
disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12:00, sendo lavrada a 
ata por mim, André Girenz Rodrigues, secretário deste Conselho, e após lida e 
discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que 
segue assinada pelos presentes.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade  
__________________________
Adriano Gonzaga da Costa    
__________________________
André Girenz Rodrigues     
__________________________
Jean Carlo Muniz     _      
_________________________
Juliana Veiga dos Santos    _      
_________________________
Maria Guilherme de Almeida   _      
_________________________
Renato Martins Fernandes                      
__________________________
Rita de Cássia Ferreira Furlan   _      
_________________________
Participantes
José Ferreira Melo Filho                           
__________________________
Alexandre Hope Herrera    
__________________________

COMUNICADO 08/22 – BERTPREV

RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

   WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE, 
Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga, em 
conjunto com REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES, Coordenadora Jurídico-
Previdenciária, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e,

                               CONSIDERANDO a manutenção de casos de infecção pelo COVID 
19,  bem como a Portaria PRES/INSS 1.408/2022, fica instituído o RECADASTRAMENTO 
ONLINE a partir de 11/07/2022 até 30/09/2022, somente para APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS.

   Para recadastrar, basta acessar nosso site: http://
www.bertprev.sp.gov.br e seguir as orientações abaixo:

aselecionar serviços on-line, abaixo da foto do Forte;
apreencher usuário e senha, as mesmas já cadastradas para acessar aos holerites 
(caso ainda não tenha feito seu cadastro, deverá fazê-lo clicando em novo 
usuário);
aselecionar “Recadastramento Online” e fazer a conferência e atualizações 
necessárias.
a Após a atualização do sistema, para validação e conclusão do recadastramento, 
será solicitado o envio de prova de Vida para o email: recadastramento@
bertprev.sp.gov.br, conforme orientação e modelo disponível no próprio site.

- Em relação à prova de vida, serão considerados como válidos os seguintes 
atos/documentos praticados e emitidos, cuja respectiva cópia deverá ser 
enviada em PDF:

  - Carteira de vacinação, com vacina recebida em 2.022;
  - Emissão ou renovação de Passaporte; Carteira de 
Motorista; Carteira de Trabalho; Alistamento Militar; Carteira de Identidade;
  - Declaração de Imposto de Renda, como titular ou 
dependente.

- No caso do inativo ou pensionista não ter nenhum dos documentos acima 
indicados, deverá, então, utilizar a Declaração de Prova de Vida, com assinatura 
reconhecida por autenticidade em Cartório, conforme orientação e modelo 
disponível no próprio site.

   Outras dúvidas serão esclarecidas através 
do nosso Whatsapp (13) 3317-5981 ou pelo fone: (13) 3319-9292 e email: 
recadastramento@bertprev.sp.gov.br.

   Ainda assim, caso necessite atendimento 
presencial você deverá agendar o atendimento (https://bertprev.cucco.com.br/ ).

Bertioga, 28 de junho de 2022.

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO BERTPREV

REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES
Coordenadora Jurídico-Previdenciária

PORTARIA Nº 25/2022 - BERTPREV

W A L D E M A R  C E S A R 
RODRIGUES DE ANDRADE, Presidente do BERTPREV, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, em especial os artigos 111, VI da LC 95/13 e REJANE WESTIN DA 
SILVEIRA GUIMARÃES, Coordenadora Jurídico-Previdenciária, considerando 
o que ficou decidido no processo administrativo nº 105/2022 – BERTPREV, tendo como objeto a 
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, e todos os atos devidamente cumpridos 
e observados,

Concedem aposentadoria por tempo 
de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. LUCIENE VASQUES 
SILVEIRA, servidora pública da Prefeitura do Município de Bertioga, registro 
funcional 1137, professora de educação básica I,  nível 09 i VI,  portadora da 
Cédula de Identidade RG e CPF insertos em seu respectivo prontuário funcional, 
fundamentada no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 c/c artigo 10, § 7º da 
EC 103/19, correspondendo ao artigo 147, § 1º da LC 95/13; com os direitos e 
vantagens previstos nos artigos 2º, I da LC 79/11; (vencimento padrão); artigos 
56, incisos I e II (adicionais de nível superior 5% + pós-graduação 7%) e artigo 
57 da Lei Municipal 129/95 (anuênio), bem como artigo 1º da LC 90/12 (sexta-
parte), utilizados para fins de cálculo de proventos,  entrando em vigor a partir 
de 02/07/2022.

Bertioga, 20 de junho de 2022.

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente do BERTPREV

REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES
Coordenadora Jurídico-Previdenciária

PORTARIA Nº 27/2022 - BERTPREV

W A L D E M A R  C E S A R 
RODRIGUES DE ANDRADE, Presidente do BERTPREV, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, em especial os artigos 111, VI da LC 95/13 e REJANE WESTIN DA 
SILVEIRA GUIMARÃES, Coordenadora Jurídico-Previdenciária, considerando 
o que ficou decidido no processo administrativo nº 39/2022 – BERTPREV, tendo como objeto a 
concessão de aposentadoria por idade, e todos os atos devidamente cumpridos e observados,

Concedem aposentadoria por idade, 
com proventos proporcionais, à sra. KATHERINA SCHEVCHENKO, servidora pública 


