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(•abínete do Prefeito

DECRETO NM04/2015

Altera dispositivo do Decreto Municipal
080/2015 que trata da realização do Censo
Previdenciário dos servidores públicos
titulares de
cargo efetivo,
ativos,
aposentados,, pensionistas c demais
segurados do Regime
Próprio de
Previdência Social - RPPS, do Município
de Viçosa do Ccará-CE.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DI-: VIÇOSA DO CEARÁ-CE no
exercício da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Viçosa do
Ccará-CE. e. em cumprimento às determinações legais contidas nos artigos. 3° e 9°,
inciso 11. da Lei Federal rf 10.887, dc 18 de junho de 2004:
DECRETA

An. 1® - o caput do artigo 4**, o § I" e §2° do Art 4° passam a vigorar com a seguinte
redação:

" Art.4" - O Censo Previdenciário será realizado no período de 16 de junho a
10 de julho de 2025,

§I''-A coleta de dados do Censo Previdenciário ocorrerá em um único
Posto . situado a rua Dr. Ornar Paiva, 150, Centro deste \funicípio,

onde funciona a sala de reuniões/treinamentos do VIÇOSA-PREV.
§2" - Todos os Servidores Municipais aíivos. os aposentados e
pensionistas segurados do Regime Próprio de Previdência Social de
Viçosa do Ceará-CE realizarão o Censo obedecendo os critérios
abaixo:

a) De

16 A 19

DE JUNHO - SERVIDORES ATtVOS,

INA Tiyos E PENSIOISIJSTAS NASCIDOS NOS MESES DE
JANEIRO A ABRIL:
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b) De 22
ÍNATIVOS E

A 26 DE JUNHO - SERVIDORES ATIVOS.
PENSIONISTAS

NASCIDOS

NOS MESES

DE MAIO A AGOSTO;

c)

De 29 de JUNHO

A 03 DE JULHO - SERVIDORES

ATIVOS. INATIVOS E PENSIONISTAS

NASCIDOS

NOS

MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO;

d)De 06 DE JULHO A 10 DE JULHO ESPECIAIS

POR

AGENDAMENTO

A TENDIMENTOS
-

Direcionados

as

autoridades municipais do executivo e legislativo, aos ser\'idores
cedidos , aos servidores impossibilitados de deslocamento aos
postos de atendimento por motivo de doença e servidores de
licença sem remuneração para tratar de interesse particular. Os
critérios serão decididos por ato discricionário da coordenação
da empresa contratada e coordenação local do Ente municipal.

Art.2° - O §1° ,§2^ §3°. §4® e §5° do Art. 9°

passam a vigorar com a seguinte

redação:

§ 1° O servidor ativo, aposentado, pensionista a serem recenseados e que não
comparecerem durante o período de realização do Censo de atualização
cadastral disposto no Art. J° deste Decreto, terão o pagamento de sua
remuneração/vencimento ou proventos de aposentadoria ou pensão suspensos
imediatamente após a data de conclusão do Censo, ficando seu
restabelecimento condicionado ao comparecimento à Unidade Gestora do
Regime Próprio de Previdência Social para sua regularização.
§ 2° O restabelecimento do pagamento dar-se-á na folha de pagamento
imediatamente após cinco dias úteis e consecutivos, contados a partir de sua
regularização.
§ 3° Após seis meses de suspensão, será cancelado o pagamento da
remuneração/vencimento ou dos proventos da aposentadoria ou pensão, por
não realização do Censo Previdenciário Cadastral, observando o direito da
ampla defesa e do contraditório, sendo notificado previamente pela
Hua Silva Jardim. 436 - fone fax: (OxxHH)3632-l 144 - Cep: 62.3l)()'00() - Viçosa
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coordenação da empresa contratada e pela coordenação do Ente municipal,
observando-se :

a) A situação funcional do servidor ativo, inclusive sobre o seu
comparecimento ao posto de trabalho:
b) Os aposentados e pensionistas receberão a visita de servidor da
Unidade Gestora Previdenciáha designado pela Diretoria-Executiva
para análise da situação dos mesmos, inclusive realizando prova de
vida:

c) O pagamento da remuneração/vencimento ou dos proventos da
aposentadoria ou pensão acorrerão de forma retroativa após análise e
regularização através da realização do Censo Cadastral.
§ 4° O servidor ativo, aposentado, pensionista a serem recenseados e que se
encontrarem incapacitados para comparecer ou se locomoverem até ao local
do Censo poderá se fazer representar por procurador legal junto ao
atendimento especializado do Ente Federativo para agendamento de visita in
loco da equipe da Contratada. informando o endereço completo com ponto de
referência e telefone de contato, .sefor o caso.
§ 5'* O servidor ativo, aposentado, pensionista e demais segurados a serem
recenseados, não sendo localizados, e que não se enquadrem nas situações

dispo.stas nos parágrafos anteriores, serão notificados por meio de
correspondência pelos correios com a\'iso de recebimento-AR e edital de
convocação publicado e com ampla divulgação, será concedido o prazo de 30
dias para a realização do Censo. Após este prazo, a ausência não justificada
acarretará a suspensão do seu pagamento.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará-CT., 25 de maio de 2015,

WILLIA MARIA OLIVEIR.\ DE ANDRADE

Prefeita Municipal em exercício.
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DL( RETO

080 /2U15

Regulamenta a realização do Censo
Previdenciàrio dos servidores públicos

titulares de cargo efetivo, ativos,
aposentados,, pensionistas e demais
segurados do
Regime
Próprio de
Previdência Social - RPPS, do Município
de Viçosa do Cearà-CE.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÀ-CE) no
exercício da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Viçosa do
Ceará-CE, e, em cumprimento às determinações legais contidas nos artigos. 3° e 9®,
inciso II, da Lei Federal n° 10.887, de 18 de junho de 2004:

DECRETA:

Art. r Fica instituído o Censo Previdenciàrio Cadastral dos segurados do
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, de Viçosa do Ceará-CE, que tem por
finalidade a criação, atualização e consolidação do Cadastro Nacional de Informações
Sociais dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNIS RPPS.

Parágrafo único. O Censo Previdenciàrio é de caráter obrigatório para todos os
servidores públicos titulares de cargo efetivo, ativos, os aposentados, os pensionistas e
demais segurados de todos os Poderes, inclusive de suas autarquias e fundações
públicas.
Art. 2° A Diretoria-Executiva do Fundo de Previdência do Regime Próprio de
Previdência

Social de Viçosa do Ceará, cognominado de VÍÇOSA-PREV, será a

responsável pela organização, implementação e gerenciamento da programação e
fiscalização da execução do censo previdenciàrio pela Empresa Contratada, assim
I
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como pela transmissão dos dados para o Cadastro Nacional de InformavÕes Sociais de
que trata o art \° .
Art. 3° Os recursos financeiros para o custeio da realização do Censo
Previdenciário. no que couber, serüo à conta de dotação orçamentário do Programa de
Apoio à Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social (PROPREVSegunda Fase)
Art. 4® O Censo Previdenciário será realizado no período de 16 de junho a 10
dejuibo de 2015. conforme locais de atendimento, critérios e datas descritas abaixo:

§r - SEDE DO município - SALA DE REUNIÕES

DO

VIÇOSA-PREV, SITUADO A RllA DR. OVIAR PAIVA, 150,
CENTRO DESTE município.

1 - Todos os Servidores Municipais lotados nos órgão/departamentos
localizados na Sede e área do Cinturão Verde e Servidores Municipais
lotados nos órgão/departamentos localizados no Distrito de Quatiguaba

e demais localidades a este pertencente; E os aposentados e pensionistas
residentes nas localidades retromencionadas, distribuídos pelo período e
critérios abaixo;

a) De

16 A 19

DE Jl NHO - SERVIDORES NASCIDOS

NOS MESES DE JANEIRO A ABRIU;

b) De 22

A 26 DE JUNHO - SERVIDORES NASCIDOS

NOS MESES

c)

DE MAIO A AGOSTO;

De 29 de JUNHO

A 02 DE JULHO - SERVIDORES

NASCIDOS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO;

d)Dc 06 DE JI LIIO A 10 DE JI LHO -

ATENDIMENTOS

ESPECIAIS

-

POR

AGENDAMENTO

Direcionados

as

autoridades municipais do executivo e legislativo, aos servidores
cedidos , aos servidores impossibilitados de deslocamento aos

postos de atendimento por motivo de doença e servidores de
licença sem remuneração para tratar de interesse particular,
realizarão

o

censo

com

os

critérios

decididos

por
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discricionário

da coordenação da empresa contratada e

coordenação local do Ente municipal.
§2^ - ATENDIMENTO

NOS

DISTRITOS ( ONFORME PERÍODO E

CRITÉRIO ABAIXO:

I

- Al DITÓRIO

DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - I BS -

DISTRITO DE OITICICAS - De 16 A 19 DE JUNHO

a) Servidores Municipais lotados nos órgãos/departamentos localizados
no Distnto e demais localidades a este pertencente: E os aposentados e
pensionistas residentes nas localidades retromencionadas,.
n-E.E.F.

EDWTRGENS

MARIA

DE

ARRl DA

-

DISTRITO

DE

MAaNHOSO - De 22 A 26 DE JUNHO

a) Servidores Municipais lotados nos órgàos/departamentos localizados
no Distrito e demais localidades a este pertencente: E os aposentados e
pensionistas residentes nas localidades retromencionadas,

III- SI B PREFEITURA DO JUÁ - DISTRITO DE JUA DOS VIEIRA De 29 dc JUNHO A 02 DE JULHO

a) Servidores Municipais lotados nos órgàos/departamentos localizados
no Distrito e demais localidades a este pertencente: E os aposentados e
pensionistas residentes nas localidades retromencionadas.

b) Servidores Municipais lotados nos órgàos/departamentos localizados
no DISTRITO DE PADRE

VIEIRA

e

demais localidades a este

pertencente; E os aposentados e pensionistas residentes nas localidades
retromencionadas.

IV- E.E.F. JOÃO GOMES MOREIRA - DISTRITO DE GENERAL
TIBI RCIO- De 06 DE JULHO A 10 DE JULHO

a) Servidores Municipais lotados nos órgüo/departamentos localizados
no Distrito e demais UKalidades a este pertencente: E os aposentados e
pensionistas residentes nas localidades retromencionadas
RuaSilvaJardim, 4S6 - fonefax: (()xxHSj3632-H4-f -Cep: 62.3()()-(H)()- Viçosa-(h
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b) Servidores Municipais lotados nos órgãos/departamentos localizados
no DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA e demais localidades a este
pertencente: E os aposentados e pensionistas residentes nas localidades
retromencionadas.

Art 5"^ Os locais e datas da realização do Censo Previdenciário, poderão ser
modificados visando a otimização de atendimento ao públíco-alvo, objeto deste Censo
Previdenciário. em concordância com a coordenação da empresa contratada e
coordenação local do Ente Municipal.

Paragrafo Único - O Censo Previdenciário será precedido de ampla divulgação
na mídia impressa, radiofônica e eletrônica e sempre que houver alterações, estas
serão divulgadas amplamente e com antecedência
Art. 6" Na execução do Censo Previdenciário compete á empresa contratada
efetuar a complementação, alteração e a validação dos dados cadastrais dos servidores

públicos titulares de cargo efetivo, ativos, aposentados, pensionistas e demais
segurados do município de Viçosa do Ceará-CE, em base de dados disponibilizada por
meio do Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social
- SIPREV/Gestão nos termos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.

Parágrafo único. Os servidores públicos titulares de cargo efetivo, ativos,
aposentados e demais segurados deverão apresentar a documentação dos seus
dependentes, quando houver, durante a execução do Censo Previdenciário Cadastral
Art. T O Censo será realizado em observância á localização e densidade
geográfica dos segurados, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
1 - Para o Censo dos servidores ativos:

a)Documento de identificação com foto (Carteira de Identidade ou
Carteira de Habilitação ou Carteira Profissional com validade em todo o

território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional)
b)CPF,

c)Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone - de um dos

últimos 3 meses, ou declaração de residência expedida pela delegacia de
Polícia local);

I

RuaSiIvaJanitm.-íSó - fone Jàx: (OxxHfi)36S2'll-f-í -i'ep: 62.30()~0<)0 - Vtço.sa-('f-:.
\i'WM.vicosadoceara.com -CNfJ: 10.462 49? (mi-U - ('Gh:(}6.920.Sl4^

^

'•

VIÇOSA

DOCEARA

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

d)Último contracheque;
e)PASEP/PlS/NIT;

f)Título de eleitor»

g)ApostiIa de posse (portaria) ou cópia do contrato na CTPS. caso o

ingresso tenha acontecido antes das publicações das Leis municipais
485/2007 e 489/2007;

h)CPF e Certidão de nascimento dos dependentes
i)Certidào de casamento ou comprovante de união estável;
j)Certidào de Tempo de Contribuição do INSS e/ou de outro RPPS,
quando for o caso, ou CNIS - INSS;
l) Comprovante de escolaridade.

II - Para o Censo dos pensionistas;
a)Documento de identificação com foto (Carteira de identidade ou
Carteira de Habilitação ou Carteira Profissional com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
b)CPF;

c)Comprovante de residência (conta de água. luz ou telefone - de um
dos últimos 3 meses ou declaração de residência expedida pela delegacia
de Polícia local);;

d)Certidâo de casamento e/ou nascimento, ou comprovante de união
estável;

e)Ultimo contracheque da pensão:
f)Certidão de óbito do instituidor da pensão; e
g)Número do CPF do instituidor da pensão
III ~ Para o Censo dos servidores aposentados:
a)Documento de identificação com foto (Carteira de Identidade ou
Carteira de Habilitação ou Carteira Profissional com validade em todo o

território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
Rua Silva Jardim, 436 • fom fax: (OxxHH)3632-1144 - Cep: 62.300-000 - Viçosa -Cíí.
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b)CPF ;

c)Comprovante de residência atualizado nos últimos três meses (conta de

água, luz ou telefone, ou declaração de residência expedida pela delegacia de
Polícia local););

d)Último contracheque dos proventos;
e)PASEP/PIS/NIT;
OTitulo de eleitor;

g)Ato de concessão e publicação da aposentadoria,

h)CPF e Certidão de nascimento dos dependentes ;
i)Certidào de casamento ou comprovante de união estável .
IV - Dos dependentes
a)Documento de identificação com foto ( se houver), ou Certidão de
Nascimento

b)CPF

c)Laudo médico atestando incapacidade definitiva, no caso de maior
inválido

d)Termo de Curatela ou Interdição, no caso de inválido

An. 8® A Diretoria Executiva do VIÇOSA-PREV e a empresa contratada
elaborarão plano de execução dos serviços com a definição dos locais e horários de

realização do Censo, observado o disposto no art. T deste Decreto.
Parágrafo único. O Censo dos servidores públicos titulares de cargo efetivo,
ativos, aposentados, pensionistas e demais segurados não residentes no território do
município de Viçosa do Ceará-CE, poderá ser realizada nos locais indicados pela
empresa contratada.

Art. 9° O Censo é de caráter obrigatório e pessoal, devendo o servidor titular de
cargo efetivo, ativo, aposentado, pensionista e demais segurados comparecer
pessoalmente no local e horário previamente definidos nos lermos do artigo 4°, munido
da documentação descnta no artigo 7° para realização do Censo Previdenciário
Cadastral.

Rua Silva Jardim, 4S6 - fone fax: {0xxS8}Í652-í 144 - Cep: 62JOO-000 - Viçosa-CE.
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§ 1° O servidor ativo, aposentado, pensionista e demais segurados a ser
recenseado que nâo comparecer para realizar o Censo de atualização cadastral terá o
pagamento de sua remuneração ou proventos ou pensão suspenso a partir do mês
imediatamente posterior a conclusão do censo, ficando seu restabelecimento
condicionado ao comparecimento à Unidade Gestora do RPPS para sua regularização.

§ 2® O restabelecimento do pagamento dar-se-á na folha de pagamento
imediatamente posterior a do mês em que houve o recenseamento, assim como deverá
ser incluso nesta folha o pagamento da diferença bloqueada.
§ 3® Após seis meses de suspensão, será cancelado o pagamento da
remuneração ou dos proventos da aposentadoria ou pensão, por não realização do
Censo Previdenciário Cadastral, obserxando o direito da ampla defesa e do
contraditório, sendo notificado previamente pela coordenação da empresa contratada e
pela coordenação do ente municipal.
§ 4° O servidor ativo, aposentado, pensionista e demais segurados a ser
recenseado que se encontrar incapacitado para comparecer ou se locomover até ao
local do Censo poderá se fazer representar por procurador legai junto ao atendimento
especializado do Ente Federativo para agendamento de visita in loco da equipe da
Contratada, informando o endereço completo com ponto de referência.
§ 5® Nos casos descritos no parágrafo anterior, o servidor ativo, aposentado,
pensionista e demais segurados a ser recenseado, não sendo localizado, será notificado
por meio de correspondência, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para a realização do
censo. Após este prazo, a ausência não justificada acarretará a suspensão do seu
pagamento.

Art. 10 O servidor público titular de cargo efetivo, ativo, aposentado,
pensionista e demais segurados que se encontrarem no extenor deverá encaminhar á
Unidade Gestora do RPPS do Município de Viçosa do Ceará-CE, além da
díKumentação constante no art. 7°, declaração de vida emitida por consulado ou
embaixada brasileira no país em que se encontram.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11. O Censo Previdenciário Cadastral será desenvolvido sob as seguintes
diretrizes:
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I - integraçüo de sistemas e bases de dados,

II - inclusão dos dados cadastrais no SIPREV/Gestâo de forma progressiva;
III - realização permanente de censo previdenciário com a utilização do
aplicativo SIPREV/Gestâo:

IV - validação dos dados no SIPREV/Gestâo e transmissão para o CNIS/RPPS;
V - tratamento das informações retornadas em forma de relatórios gerenciais via
INFORME/CNIS/RPPS;

VII - melhoria da qualidade dos dados dos segurados do RPPS do municipio de
Viçosa do Ceará-CE, objetivando a efetivação de avaliação atuarial consistente e a
garantia na agilidade da concessão de aposentadoria e pensão; e
VIII - ampliação do movimento da qualidade e produtividade no setor público
Ari. 12. O público alvo a ser recenseado é responsável pela veracidade das
informações prestadas, ficando sujeito às sanções administrativas e penais por
qualquer informação incorreta.

Art. 13, Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará-CE, 15 de abril de 2015.
•:3óbou,
CARNEIRO SOARES

Prefeito Municipal
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DADOS PARA MÍDIA IMPRESSA

CENSO CADASTRAL

RECADASTRAMENTO DO SERVIDOR ATIVO, APOSENTADO E PENSIONISTA

SEGURADOS DO RPPS. O Onso Prcvídencíárío é de caráter obrigatório para todos os
ser\idores públicos titulares de cargo efetivo, ativos, os aposentados, os pensionistas,
inclusive os sen idores cedidos, licenciados ou afastados.

REALIZAÇÃO: MINISTÉRIO DA PRKVIOÊNí IA SOCIAL, ATRA\ ES DA
EMPRESACONTR VTADASERCONPREN FVl PAR( ERIACOM O MIMCIPIO

DE VIÇOSA DO CEAR,Á-C E, CONTEMPLADO NA SELEÇÃO DO PROPREV 2.
O CENSO PREVIDENÍ lÁRK) SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16
JLINHO

A

10 DE JI LHO

DE

DE 2015. A COLETA DE DADOS DO C ENSO

PREVIDENCIÁRIO 0( ORRERÁ EM LM LNK O POSTO , SITl ADO A RLA DR.

OMAR
PAIVA,
150,
CENTRO
DESTE
MUNICÍPIO,
SALA DE
REllNIÔtSArRKINAMENTOS DO VlCOSA-PREV(onde funciona a Perícia Médica
do Município)
HORÁRIO: 7:30H AS 12:00H e das 13:30H AS I7:00H

INFORMAÇÕES: 88-6321144 RAMAL4 (VIÇOSAPREV)
1. Todos os Servidores Municipais ativos, os aposentados e pensionistas segurados do
Regime Próprio de Previdência Social de Viçosa do Ceará-CE realizarão o C.enso
obedecendo os critérios abaixo:

a) De

16 A 19

DE JLNHO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E

PENSIONISTAS NASCIDOS NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL;

b) De 22

A 26 DE JUNHO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E

PENSIOMS LVS NASCIDOS NOS MESES

DE MAIO A ACíOSTO;

c) De 29 de Jl NHO A 02 DE Jl LIIO - SERVIDORES ATIVOS, INATIX OS E
PENSIONISTAS NASCIDOS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO;
dme 06DEJLLHOA10 DE JULHO - ATENDIMENTOS ESPECIAIS POR

AGENDAMENTO - Direcionados as autoridades municipais do executivo c
legislativo, aos servidores cedidos, licenciados, afastados , aos servidores
impossibilitados de deslocamento aos postos de atendimento por motivo de doença
Os critérios serào decididos por ato discricionário da coordenação da empresa
contratada e coordenação local do Ente municipal

DOCUMENTAÇÃO
Obs.: Os documentos que serão apresentados aos recenseadores são os originais, não haverá
necessidade de cópias dos mesmos para arquivamento.
2- Para o Censo dos ser> idores ativos:

OTilulo de eleitor:

g)Ato de concessão e publicação da aposentadoria .
h)C'PI- e Certidão de nascimento dos dependentes ;

i)Ccrtidão de casamento ou comprovante de união estável
IV - Dos dependentes

a)ntKiimento de idenlificação ct)m íbto ( se houver), ou Certidão de Nascimento
h)CPI-

c)l-audo médico atestando incapacidade definitiva, no caso de maior inválido
d)Termo de Curatela ou Interdição, no caso de inválido

Complementar no folder
O QUE ACONTECE SE O SERVIDOR ATIVO, APOSENTADO E O PENSIONISTA
NÃO REALIZAR O CENSO''

O servidor ativo, aposentado, pensionista e demais segurados a ser recenseado que nâo
comparecer para realizar o Censo de atualização cadastral terá o pagamento de sua
remuneração ou proventos ou pensão suspenso a partir do mês imediatamente posterior a
conclusão do censo, ficando seu restabelecimento condicionado ao comparecimento à

Unidade Gestora do RPPS para sua regularização.

a)Documento de identÜlcaçâo com foto (Carteira de Identidade ou Carteira de
Habilitação ou Carteira Profissional com validade em todo o territóno nacional e
emitida por órgão de regulamentação profissional)
b)CPF.

c)Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone - de um dos últimos 3
meses, ou declaração de residência expedida pela delegacia de Policia kKal),
d)Ultimo contracheque:
e)PASRP/PIS/NIT:
f)Titulo de eleitor:

g)Aposlila de posse (portaria) ou cópia do contrato na CTPS, caso o ingresso tenha
acontecido antes das publicações das Leis municipais485/2007 e 489/2007:
h)CPF c Certidão de nascimento dos dependentes

i)Certidão de casamento ou comprovante de união estável:

j)Certidào de Tempo de Contribuição do INSS e/ou de outro RPPS. quando for o
caso, ou CNÍS - INSS;

1) Comprovante de escolaridade.
II - Para o Censo dos pensionistas:

a)Documento de identificação com foto (Carteira de identidade ou Carteira de
Habilitação ou Carteira Profissional com validade em lodo o territorio
nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional):
b)CPI',

c)Comprovante de residência (conta de água. luz ou telefone - de um dos
últimos 3 meses ou declaração de residência expedida pela delegacia de
Policia local):.

d)Ccrtidão de casamento e/ou nascimento, ou comprovante de união estável;

e)Último contracheque da pensão:
OCertidão de óbito do instituidor da pensão; e

g)Número do CPF do instituidor da pensão
III - Para o C'enso dos servidores aposentados:

a)Documento de identificação com foto (Carteira de Identidade ou Carteira de
Habilitação ou Carteira Profissional com validade cm lodo o território nacional e
emitida por órgão de regulamentação profissional),
b)CP|-:

c)Comprovante de residência atualizado nos últimos três meses (conta de água,
luz ou telefone, ou declaração de residência expedida pela delegacia de Policia local)

d)Último contracheque dos proventos;
e)PASEP/PlS/NIT.

•bf

Quando e onde será

CENSO

realizado o Censo?

CADASTRAL

O censo previdenciário será realizado

•

no período de 16 de junho a 10 de ju
lho de 2015. A coleta de dados do cen

7à

so previdenciário ocorrerá em um único pos
to , situado a rua Dr. Ornar Paiva, 150, centro
deste município, sala de reuniões/treinamentos
do viçosa-prev (onde funciona a Perícia Médi
ca do Município),

V

HORÁRIO: 7:30H AS 12:00H e

«[iSliljíeíiB

das 13:30H AS 17:00H

II»

Fique Atento!

lüitü

REALIZAÇÃO:
a) De 16 A 19 DE JUNHO - SERVIDORES
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS
NASCIDOS

ABRIL;
b) De 22
ATIVOS,

NOS MESES DE

JANEIRO A

A 26 DE JUNHO - SERVIDORES
INATIVOS E PENSIONISTAS

NASCIDOS

NOS MESES

DE MAIO A

AGOSTO;
c) De 29 de JUNHO A 02 DE JULHO - SER
VIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIO
NISTAS

NASCIDOS

NOS MESES

TEMBRO A DEZEMBRO;
d) De 06 DE JULHO A 10

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
ATRAVÉS DA EMPRESA CONTRATADA
SERCONPREV EM PARCERIA COM O

PARTICIRE

MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE,
CONTEMPLADO NA SELEÇÃO
DO PROPREV 2.

DE SE

DE JULHO -

ATENDIMENTOS
ESPECIAIS
POR
AGENDAMENTO - Direcionados as autorida

des municipais do executivo e legislativo, aos
servidores cedidos, licenciados, afastados , aos
servidores impossibilitados de deslocamento aos

postos de atendimento por motivo de doença .
Os critérios serão decididos por ato discricioná
rio da coordenação da empresa contratada e co
ordenação local do Ente municipal.

INFORMAÇÕES:
88-3632-1144 RAMAL 4

(VIÇOSAPREV)
coNictccsacofWv

^

Quem deve participar do
i Censo Previdenciário?

b) CPF;

e) Último contracheque dapensão;

c) Comprovante de residência (conta de água, luz

f) Certidão de óbito do instituidor da pensão;
g) Número do CPF do instituidor da pensão; e
h) Ato de concessão e publicação da pensão.

ou telefone - de um dos últimos 3 meses, ou decla
O Censo Previdenciário é de caráter obrigató
rio para todos os servidores públicos titulares
de cargo efetivo, ativos, os aposentados, os

pensionistas, inclusive os servidores cedidos,
licenciados ou afastados.

ração de residência expedida pela delegacia de Polí
cia local);

d) Ultimo contracheque;
f) Título de eleitor;

Quais as conseqüências do

^não comparecimento ao
Censo Previdenciário?

Aposentado

e) PASEP/PIS/NIT;

g) Apostila de posse (portaria) ou cópia do contrato
na CTPS, caso o ingresso tenha acontecido antes

das publicações das Leis municipais 485/2007 e
489/2007;

h) CPF e Certidão de nascimento dos dependentes
i) Certidão de casamento ou comprovante de união

a) Documento de identificação com foto (Carteira
de Identidade ou Carteira de Habilitação ou Car
teira Profissional com validade em todo o territó

rio nacional e emitida por órgão de regulamenta
ção profissional);

O servidor ativo, aposentado, pensionista e
demais segurados a ser recenseado que não
comparecer para realizar o Censo de atualiza
ção cadastral terá o pagamento de sua remune
ração, proventos ou pensão suspenso posterior

j) Certidão de Tempo de Contribuição do INSS e/
ou de outro RPPS, quando for o caso, ou CNIS -

a conclusão do censo, ficando seu restabeleci

INSS;

mento condicionado ao comparecimento à
Unidade Gestora do RPPS para sua regulariza

de Polícia local)
d) Ultimo contracheque dos proventos;

1) Comprovante de escolaridade.

e) PASEP/PIS/NIT;

estável;

b) CPF;
c) Comprovante de residência atualizado nos últi
mos três meses (conta de água, luz ou telefone, ou

declaração de residência expedida pela delegacia

f) Título de eleitor;

ção.
Pensionista

g) Ato de concessão e publicação da aposentado
ria;

Documentos Obrigatórios
Obs.: Os documentos que serão
apresentados aos recenseadores são os ori
ginais, não haverá necessidade de cópias
dos mesmos para arquivamento.
Servidor Ativo

a) Documento de identificação com foto
(Carteira de Identidade ou Carteira de Habili
tação ou Carteira Profissional com validade
em todo o território nacional e emitida por ór
gão de regulamentação profissional);

a) Documento de identificação com foto (Carteira
de identidade ou Carteira de Habilitação ou Carteira

h) CPF e Certidão de nascimento dos dependen
tes ;

Profissional com validade em todo o território naci

i) Certidão de casamento ou comprovante de união

onal e emitida por órgão de regulamentação profis

estável.

sional);
b) CPF;

Dos Dependentes

c) Comprovante de residência (conta de água, luz
ou telefone - de um dos últimos 3 meses ou decla

a) Documento de identificação com foto (se hou

ração de residência expedida pela delegacia de Polí
cia local);
d) Certidão de casamento e/ou nascimento, ou com
provante de união estável;

ver), ou Certidão de Nascimento;

b) CPF;
c) Laudo médico atestando incapacidade definiti
va, no caso de maior inválido;

d) Termo de Curatela ou Interdição, no caso de
inválido.

