
DE('RE1() N" 9212020

DisPõe sobre â obrigâtoriedâde da realizaçiio do
Censo Cndistr{l Previdcnciririo dos ser\idorcs
públicos titularcs de càrgo elctivo ativos,
nposantados, pcn§ioni§lâ§ e §Cus dcpendentcs do
lLcgimc Próprio de Pro'idência Social - RPPS rlo
)\íunitípio dc llcstinga Sôca.

PAULO RICARDO SAL}:'RNO, PRIiFEITO MT]NICIPAL DE RES'IINGA
SÊCA, no uso dâs attibuições que lhe são colfcridas cm l,ci.

CONSIDERÂNDO r) disposto no arl. 3'da Lei [ederal n" 10.887. dc 18 dcjunho
cle 2004. quârlto à institrLição dc sistcnla inlegrado de clados rclativos às remunerações.
pro\enlos e pensõcs pagos aos respeclivos sen,idorcs. bem assim o disposto no arligo 9u.

iDciso II. do n)csno djplol1la legal quc cstabclece que a U dâde Gestor.r do Regime Próprio
clc Prer idência dos scrvidores dc\ erit proccder ao recenscamento previderrciário:

CONSII)ER^NDO a neccssidade clc aroliaçào atuarial elrr cada bllanço para u

organizaçâo e rc\isiro do plano dc custcio e heDeficios dc acordo conr o disposto na PortariÂ
n".16.1,12018 do Ml,Sr

DI,]CRIiTA:

Art. l" Fica instilüído o Ccnso Cadashal Previderciário dos scgumdos \ inculados
ao Reginrc Pr(rprio clc Prericlôncia Social - RPPS do MtLnicipio de l{cstinga Séca. que tcm por
tlnalidade a atualizaçào c consolidação do Cadastro Nacional dc lnformaçôcs Sociais dos
Reginrcs l'r'óprio dc Pleviclência Social.

I'arirgrafo único. () Clenso Cadastlal Plelidenciário é de caÍ1ller ob gatório fara
todos os sc,aidorcs públicos titularcs dc cargo etililo que cstejam linculados ao RPPS.

ahrangcndo scr\idorr's atirars. aposcnltdos. pensionistas c seus depcndeülcs clos l)odcNs
l-\cculi\o. Logislati\ o.

Art.2'' A Secrct.tl-ia de Âclrrrinistraçàro. atlru\,és dos scrvidorcs nolrcados pcld
Poüaria n" .ll'2010. será a rcsponsálel pela e\ecução. organização. con)plemL'nlaçào.
altcr'açâo e ralidação dos dados cadastrais dos scrvidorcs ativos. aposentados e seus

depclldentcs e pcnsionistas. \,inculados ao Regime Próp o de Previdência. assim como pclu

lÍansmissào dos dados para o Cadastro Nacional de lnÍbmraçôcs Sociaisde quc llata o âr-1. l"
destc l)ecrctu.

Árt.3'O (lcnso (ladastral Previdenciário scrá realizado no periodo de 26 de

otüubro de 1020 a 30 de janeiro de 2021. nâ sala 3l do Dcpaflamcnlo AdnliDistrâtivo do
FLrndo Próprio dc Previdêllcia. localizada junto ao prédio do Centro 

^dnrinistrâti\o[luricipal. nas segundas. quarlas c sexlas-1'eiras. no horfuio das 08:30 horas às 12:00 horas s

das 1l:i0 hor'as às l7:00 holas e clctinidr)s por Sccrelaria" conÍoflre cscalâ irbai\o: \
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Secrctario de FdLrcação: periodo dc 26 de olrtubro a I I de novembro de 2020i
Secretaria de Obrus: período de l2 dc uorrembr.o a 20 dc novenrbro cle 2020;
SecletaÍia de Sa(rde: período dc 23 de novembro a 4 de dezcmbro de 2020:
Secretarias de AdrDinistraçâo, füranças. plalrejamet1lo. GabiDcte do prctàjto e

Poder Lesislati\o: 7 a l5 de dczcnrbro:
Secrctarias de Assistência Social. Agriculllrm e Cultura: I6 a 30 de dczembroi
Aposentâdos e pensionisras: 4 a 29 dc.ianeiro de 202l.

AÍ.,1'O Ccnso Cadastrul Prcvidenciário será precedido de dir..ulgaçào cm urcir.r
eletrôlico - sites e mural dc publicações oficiais da Prclàitura Municipal e da Câmara
Municipal dc Vcreaclorcs dc l{cstinga Séca.

P.rÁgràíb único. A l'icha Cadastml dos Arlexos l. Il. III e Me qüe trala o aÍ. 5ô
estarú disponi\,cl para inrpressào c/ou preenchimento junto aos sites oficiais da Prefeitura
Municipal c Câ[rara de Vcreadorcs de Rcstinga Sêca.

Art. 5'O rccadastralrcnlo dos senidores devcrá scr efetuado. obrieat(rrian)cnrc.
pclo corrparecirucnlo do prirprio servidor, cle posse da I:ichu (ladastral pr.ecnchida conlormc
os nrtxlclos cspccíficos para os serr iclores Ati\os {..\lcxo I;. para os dcpcndcnteJ dos
seNiclorcs Ativos o 

^posentodos 
(Ancxo ll). para os scrvidores Aposentados (Anexo III) e

Pensit»ristas. (^nexo IV). conl fbto atualizadâ e mediaurc a aprescntação de cópia simples c
original para corltàrôtlcia. dos scguintes docunenlos:

| - Pitra o cadaslro dos sen iJores alivos:

a) Documento dc identiiicaçtu com 1'oro (CaÍleira dc Idcntidade ou CarreiÍâ dc
I labilihção ou Carteira Pro[issiona] com validade cm todo o território nacional e cmitida por
órgào dc regulanertação plofissioÍLrl):

b) ('adastro de Pessoa física - CPF. podendo ser documcnto de idcutificação ern
quc conste o CPr:

c) Titulo dr'Elcilor:
d) Cerlidão dc (lasamenlo ou dc Ul)ião Estávcl:
e) Comprovante dc Rcsidônciâ (conla dc águt. Iuz ou lelcl'oDc - clc um dos últinros

ll (três) nrcses). ou n! tàlla destc. unra dcclaraçâo dc residência:
t) ( artào J,, PIS P \SfP Nlli
g) Ca cira de 'l rabalho - C I PS. se houvcr. c apenas para aprescntação.

ll Para os depcndcntes dos servidores ativos e/ou aposentados:

a) Cenidâo de Nascimcnlo c/ou C)rsamento ou União cstá\cli
b) Docnmento dc idcntiÍicâçâo com fbto:
c) Cadastro dc Pessoa Física - CPf. podendo ser documcnto de idcotiÍicação em

quc conste o cP[:
d) Caftâo do PIS/PASEP,I]I l'(palu maiores dc l8 anos);
e) Laudo lvlódico âtestando incapacidadc definitiva. no caso de maior in\álido:
f) l elnro de (iumtcla oü lnterdiçào. no caso cie inválido: \\t 4t-.-- o

Fone/F.x: 155) 3261 32m
Ruâ Moiré! Cantâr€lli, n0 36a - Centro - CÉP: 9720@@0
CNPIr 47.â9O.30610@1.5r
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ÍII - PaÍil o cadastro dos serlidores aposcutados:

a) Cópia simples de docruncnto de idcntificação com folo (Cartcira de Identidade
ou CarteiÍa de I labilitação ou Carteira Prolissional conr \'alidade enr todo o território nacional
e cmitida po, ór'gào de r.egülamentaçâo profissional).

b) Compro\ante c1e Residôlcia (conta dc águo. ]uz ou telctõrc - de ulll dos úlrimos
3 (três) mcses). ou na falta deste. uma dcclaraçào de rcsidência.

lV - [)aro o cadastro dos pensionistas:

a) Documento dc identificação com foto (Cartcira de Identidade ou Caneira de
llabilitaçâo ou Carleira l,rolissional com r.alidade ern todo o território nacional e emitida por
órgâo de reSulafientaçãq profissional).

h) CorrproYante de Ilcsidência (conta de água. luz ou telcfonc - de unt dos últimos
3 (tÉs) urcses). ou na Íàlta deste. uma declaração de residência.

§ l' Na inlpossibilidadt' rlc comporecimcnlo clo serviclor:

I por i»cl,pacicladc de loconroção ató o local do ccnso poderii ser realizado o
llcensearrento por \'isita domiciliar ou hospitalar. nrcdiaüte âprcsentaçâo dc atcstado médico
r,u JL'r:lirrçio qLrr cornpí,\ c (\\x \ilurçi_lo.

Il por encontrdl se recluso errr reginrc lechado a compro\dção se dará por
decltraçiio do dirctor do presídio ou autoridade competcnlc-

§ 2' A assinatura que constar Do ÍbÍmulário dcverá ser idêntica à do documento dc
idcntif ic:rçàr-r aprcsentado.

§ 3'O sen'idor intercssado cm sc aposentar pelo RPPS devcrá, a qualquer- tcurpo.
aprcsentar ao RPPS a ccrlidão de tefipo de conlribr,Liçào enitida pelo(s) rcgime(s) dc
preliclência social de origem. conforrre rcgulamentado na Porlariâ MPS n'1.54. de 15 dc
maio dc 2008.

Art. 6' A Conrissâo designada pela Portaria n" 41/2020 devcrá verificar a

esistência de eros no preenchimento de irformações e/olr clc ausêDcia de documentos.
dcrendo de\ol\'er para que o scÍ\idor ou segurado reaprescntc enr conlbmüdade conr cslc
I)ecrclo.

Art.7'O sel\idor ativo. aposcnlado c pcnsionista que não entregar a

docurncnhção. inclusivc dos scrLs depcndcnles (se houler). para rcalizar o Censo (ladastrâl

Plcviclcnciári<-r de atualizdçào cadaslral. tcrá o paganlento de sua remuneraçâo ou provcrlk)s
ou pensào bkrqueado a paÍtir do mês imediatamente postcÍior à conclusào do ccrNo, contorme
cscala dclinidu no artigo 3o. iicardo scu rsslarbelecimcnto condicionado ao conrpürL'cint('nlo
ao RPPS para sua regularizaçÀo-

§ l" O rcstabclecimento do pagamcnto dar-se-á na folha de pagamento
imedialaftente postcÍior à do mês em que houve o recenseamento. assim como\ricverá ser,7
incluso nesta Í'olha o pagarnento da tiiferinça bloqueacla. \ /,'h)"4

Éonê/Fa!: (551 3261 3200
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§ 2" Após 6 (seis) mcses de bloqucio. será suspcnso o pagamcnto dâ rcmuneÍação
ou dos proventos da aposcnÍadoria ou pçnsão. por não realização do Censo Cadastral
Prer idenciário. observado o direito da ampla dcfesa c do coutraditório.

§ 3" 0 se.nidol ari\o. aposcntado ou pensionista que se encontrar rcsidindo enr
outro estado. deverá encaminh0r ao I{Pl)S. iis suas e\pensas. a documentação collstante no art.
5".

§ 4'O scrvidor alivo. aposenlado ou pensionista. não sendo localizado. ser'á

[o1iftcado por meio de co[cspondência ou outro meio quc lhe dê conhecimento. infomando-
lhe o prazo de 30 (tr'in1a) dias para a reâlização do Íccenseamento. Após este prazo, a rusénci.r
não iustiÍlcada acarretará o bloqucio do scu pagamento e posrcdor suspensão. coÍl'ormc
disposto no § 20 deste artigo.

Art. 8'Os seNidorcs legalmentc afastados. inclusive para o exercício de mandato
ou cedidos com ou scrlr ônus pata o ccssiorlario. também estão obrigados a participar do
(cnso.

Ârt.9'() senjdor público ati§o. aposcntado ou pensiorlista que sc encoütrar Do
c\lerior-dcverá üncarninhar ao IiPI'S. alcm da docunrentação corNtaíle no art. 5o. declalação
clc r icla enritida pol consülâdo ou cmbaixada brasileira no paÍs em que sc encontra.

Art. 10. O periodo cm que o servidor público ativo sc auscntitr de suas atividades.
cn) razão do recadasU ame o. não será considerado como atmso ou lalta.

Art. ll. Os servidorcs públicos ativos. aposcntados e pensiollistas qüc ingrl-ssilanr
orl se aposentarom lro seNiço piLblico nO ano de 2020 ou nO pcríodo da realização do censo
preridcuciârio. desde que tcnham declarado as informaçôes constantes do art. 5'. estão
dispensados da realização do ccnso cadastml.

Art. 12. hrdcpendcnte da realização do censo previdenciário. o aposcntado e o
pensiollista deverão efetLlar a atualização cadastral, inclusive dos seus dependentes.
anualncnte. .iunto ao Departanrcnto do }utdo Próprio de Previdôncia.

^rt. 
13. A qualcluer tempo. na oconência dc latos quc ilDpliqucnr alt('ruçào enl scLr

estad() ci\ il. dados pessoais ou rclaçâo de dependentes. de\'erá o scrvidor atilo. aposeltado ou
pensiollista solicitar atualizaçào cadastral no l)cpartanento dc Recursos lrlulranos.

Art. l,l. O servidor público atilo. aposentado e pelNionista quc possuiÍ mais de

unr vinculo conr o l{PPS deYerá realizur o reccnseamento para sonlente para um dos vinculos.

,\rt. 15. |ica sob a Icsponsabilidadc do DepaÍaincnlo do
Previdência a enissão dc cenidôes lelati\as âo tenpo de contÍibuiç(ies
\Íruicipio de Ilestingu Sôcil.

fundo Próprio dc
fcitas ao RPPS do

>q
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Aú. 16. O público alvo a ser rece[seildo ó responsável pelâ veracidâde das
idbmlaÇões prcstâdas. ficândo suiei(o às sanções âdministrati\-as e penais por qualclrcr
ilfontração ou documentação làlsa.

Art. 17. [s1e Dc0Íclo entra cm vigor na dalâ dc sua publicaçã0.

G.\tsI\ llTF DO PRLIEIII) \,ÍL\ICI PA I.. aos 2 I dc outubro dc 2020.

S I'RNO
\4unicipâl

RegisÍc-se e Publiquc-se.

JOÀO I RAJÁ ROSA DA SILVA
Scc. \'lunicipal dc Admi[istmção

'J
Ruâ Mo'rés Cant.r€lli, na 368-cêntro cEP:9720OG000

CNPJ: a7.490.306/0@1 51
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