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ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 
“CASA DE ANTONIO DIAS DE LIMA” 

CNPJ 12.722.468/0001-79 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 024/2021.  
 

EMENTA:DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 

DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS REALIZAREM 

VISITA DOMICILIAR PARA PROVA DE VIDA DE 

BENEFICIÁRIOS DO INSS EM SITUAÇÃO QUE 

IMPOSSIBILITA O COMPARECIMENTO À 

AGÊNCIA E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS. 

 
Art. 1º Torna obrigatória a visita domiciliar por parte das instituições bancárias 

à beneficiários de previdência social pública e privada para realização da Prova de Vida, 

procedimento administrativo, de caráter obrigatório, feito anualmente com o objetivo de 

evitar pagamentos indevidos dos benefícios.  

 

Art. 2º A visita domiciliar poderá ser solicitada somente se o pensionista ou 

qualquer outro beneficiário que estiver impossibilitado de comparecer à agência, por 

problemas graves de saúde e de locomoção,situação que deverá ser comprovada por 

atestado médico atualizado e com identificação legível do médico, juntamente com cópia do 

documento de identidade do beneficiário.  

 

Art. 3º Na solicitação deverá ser informado corretamente o endereço com 

numero de telefone para realização da visita domiciliar, sendo ela no município de Bonito 

de Santa Fé, zona rural ou Urbana.  

 

Art. 4º A solicitação da visita domiciliar, deverá ser previamente agendada na 

agência bancária do recebimento do benefício por um familiar portando os documentos 

previstos no Art.2º.  

 

Art. 5º O representante da instituição bancária que irá realizar a prova de vida 

do beneficiário deverá colher assinatura ou digital do mesmo e de no mínimo mais duas 
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testemunhas, parentes ou vizinhos do beneficiário, bem como arquivo fotográfico, para 

comprovação da visita e prova de vida.  

 

Art. 6 º Esta Lei entra em vigor 30 (Trinta) dias após a sua publicação.  

 
 
Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 19 de agosto de 

2021. 
 
 
 

 
FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA 

Proponente 
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