
 

www.LeisMunicipais.com.br

DECRETO Nº 678, de 29 de março de 2019.
 

Dispõe sobre as regras e procedimentos a serem adotados para a
realização do censo previdenciário dos servidores a�vos, ina�vos e
pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
do Município de Serafina Corrêa, RS.

 

O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do cargo de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO o disposto no ar�go 87 da Lei Municipal nº 3.594, de 23 de abril de 2018; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, que regulamentou parcialmente a Emenda

Cons�tucional nº 41/2003, determinando que a unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social deva proceder à

realização de recenseamento previdenciário, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, abrangendo todos os aposentados e pensionistas,

conforme o disposto em seu ar�go 9º, inciso II; 

 

CONSIDERANDO o disposto no ar�go 15 da Orientação Norma�va MPS/SPS nº 02, de 31 de março de 2009; 

 

CONSIDERANDO o teor da Portaria MF/SPS nº 464, de 19 de novembro de 2019 que "Dispõe sobre as normas aplicáveis às

avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS  da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do deficit atuarial". 

 

DECRETA

CAPÍTULO I 

DO CENSO PREVIDENCIÁRIO 

 

 Ficam estabelecidas as regras e procedimentos a serem adotadas para a realização do censo previdenciário dos servidores

a�vos, ina�vos e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Serafina Corrêa - RPPS , que

será realizada pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES DO CENSO PREVIDENCIÁRIO  

 

 O censo previdenciário tem como principais finalidades: 

 

I - promover a atualização e consolidação dos dados cadastrais dos servidores a�vos, ina�vos e pensionistas vinculados ao

RPPS ; 

 

II - dar suporte para a realização do cálculo atuarial anual; 

 

III - melhorar a qualidade dos dados dos servidores efe�vos, obje�vando a efe�vação de avaliação atuarial consistente. 

 

CAPÍTULO III 

Art. 1º

Art. 2º

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/s/serafina-correa/lei-ordinaria/2018/359/3594/lei-ordinaria-n-3594-2018-reestrutura-e-consolida-a-legislacao-do-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-efetivos-do-municipio-de-serafina-correa-rs-de-que-trata-o-artigo-40-da-constituicao-da-republica-e-da-outras-providencias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm


DA OBRIGATORIEDADE DO CENSO PREVIDENCIÁRIO  

 

 O censo previdenciário é obrigatório e deverá ser realizado pelo servidor a�vo, ina�vo e pensionista, sempre que

convocado pela Administração Municipal, por Decreto, para atualização dos dados cadastrais, com a entrega de fotocópias dos

documentos. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCEDIMENTO E DOS DOCUMENTOS  

 

Seção I 

Dos Documentos dos Servidores A�vos  

 

 

 O servidor a�vo deverá comparecer à sala do RPPS , localizada junto ao Centro Administra�vo, com o original e cópia

simples dos seguintes documentos: 

 

I - Cartão do PIS/PASEP; 

 

II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, constando todos os vínculos emprega�cios; 

 

III - Cédula de Iden�dade - RG; 

 

IV - Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 

V - Carteira Nacional de Habilitação - CNH; 

 

VI - Cer�dão de Nascimento/Casamento, se separado ou divorciado, anexar documento comprobatório; 

 

VII - Carteira de Reservista; 

 

VIII - Título de Eleitor; 

 

IX - Comprovante de residência com data de vencimento não superior a 03 (três) meses, ou declaração de endereço registrada

em cartório; 

 

X - Cer�dão de Tempo de Contribuição - CTC, expedida pelo Ins�tuto Nacional do Seguro Social - INSS, quando for o caso ou

Extrato Previdenciário; 

 

XI - Cer�dão de Tempo de Contribuição - CTC, ou Declaração de Tempo de Serviço, expedida por outros regimes próprios,

quando for o caso ou Extrato Previdenciário; 

 

XII - Carteira de Iden�dade Profissional - Registro no Conselho de Classe, com comprovante de regularidade (anuidade ou

cer�dão), quando exigida para o ingresso no cargo; 

 

XIII - Título de Eleitor; 

 

XIV - Foto 3x4 atual. 

 

Seção II 

Dos Documentos dos Servidores Ina�vos  

Art. 3º

Art. 4º



 

 

 O servidor ina�vo deverá comparecer à sala do RPPS , localizada junto ao Centro Administra�vo, com o original e cópia

simples dos seguintes documentos: 

 

I - Cartão do PIS/PASEP; 

 

II - Cédula de Iden�dade - RG; 

 

III - Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 

IV - Foto 3X4 atual; 

 

V - Comprovante de residência com data de vencimento não superior a 03 (três) meses, ou declaração de endereço registrada

em cartório; 

 

VI - Título de Eleitor. 

 

Seção III 

Dos Documentos dos Pensionistas  

 

 

 O pensionista deverá comparecer à sala do RPPS , localizada junto ao Centro Administra�vo, com o original e cópia simples

dos seguintes documentos: 

 

I - Cartão do PIS/PASEP; 

 

II - Cédula de Iden�dade - RG; 

 

III - Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 

IV - Foto 3X4 atual; 

 

V - Comprovante de residência com data de vencimento não superior a 03 (três) meses, ou declaração de endereço registrada

em cartório; 

 

VI - Título de Eleitor; 

 

VII - Cer�dão de Casamento; 

 

VIII - Cer�dão de Óbito. 

 

Seção IV 

Dos Documentos dos Dependentes  

 

 

 O servidor que possuir dependentes deverá inscrevê-los, apresentando os respec�vos documentos, conforme o caso, ou

declarar expressamente a ausência de dependentes, para todos os efeitos legais: 

 

I - cônjuge: Cer�dão de Casamento, documento de iden�ficação com foto e CPF; 

 

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º



II - companheiro ou companheira: Declaração de União Estável firmada pelo próprio servidor ou Escritura Pública Declaratória

de União Estável, documento de iden�ficação com foto e CPF; 

 

III - filho, ou equiparado, menor de 21 (vinte e um) anos: Cer�dão de Nascimento, documento de iden�ficação com foto e CPF; 

 

IV - filho inválido ou incapaz: Cer�dão de Nascimento, documento de iden�ficação com foto, CPF e declaração ou laudo

médico atestando a incapacidade ou invalidez; 

 

V - menor sob tutela: Cer�dão de Nascimento, documento de iden�ficação com foto, CPF e o Termo Judicial de Tutela; 

 

VI - ex-cônjuge ou ex-companheiro credor de alimentos por determinação judicial: declaração do próprio servidor que é

devedor de pensão alimen�cia; 

 

VII - pais sem renda própria: documento de iden�ficação com foto, CPF e declaração firmada pelo próprio servidor, sob as

penas da Lei, de que o pai ou a mãe, ou ambos, não possuem rendimentos próprios de quaisquer natureza; 

 

VIII - irmão menor de 21 (vinte e um) anos, sem renda própria: Cer�dão de Nascimento, documento de iden�ficação com foto,

CPF e declaração firmada pelo próprio servidor, sob as penas da Lei, de que o irmão menor não possui nenhum rendimento próprio

de qualquer natureza; 

 

IX - irmão inválido ou incapaz e sem renda própria: Cer�dão de Nascimento, documento de iden�ficação com foto, CPF e

declaração firmada pelo próprio servidor, sob as penas da Lei, de que o irmão inválido ou incapaz não possui nenhum rendimento

de qualquer natureza, laudo médico atestando a incapacidade ou invalidez e termo judicial de curatela do irmão inválido.

 

Seção V 

Dos Documentos Subsidiários  

 

 

 Além dos documentos exigidos nos ar�gos 4º a 7º deste Decreto, à Secretaria Municipal de Administração e Recursos

Humanos, poderá solicitar ao servidor outros documentos per�nentes para atualização do cadastro. 

 

CAPÍTULO V 

DA REPRESENTAÇÃO  

 

 A entrega dos documentos exigidos nos ar�gos 4º a 7º deste Decreto, por intermédio de procurador, somente será aceita

em razão de dificuldade de locomoção do servidor ou inválido. 

 

Parágrafo único. Além do instrumento de mandato com poderes específicos para a finalidade prevista no caput, o procurador

deverá apresentar no ato do cadastro documento de iden�ficação oficial. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS SERVIDORES CEDIDOS OU AFASTADOS  

 

 O servidor a�vo cedido ou afastado legalmente de suas a�vidades normais deverá comparecer à sala do RPPS , localizada

junto ao Centro Administra�vo, munido do ato respec�vo da cessão ou do afastamento, além dos documentos discriminados neste

Decreto. 

 

Parágrafo único. O servidor que não realizar o censo previdenciário incidirá na revogação do ato de cessão ou do afastamento. 

 

CAPÍTULO VII 

DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO  

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10



Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

 

 O servidor a�vo, ina�vo ou pensionista que não comparecer, sem mo�vo jus�ficado, ou que apresentar cadastro

incompleto, acarretará na suspensão do pagamento da remuneração a par�r do mês subsequente ao do estabelecido para o

término do censo previdenciário. 

 

Parágrafo único. O pagamento da remuneração será restabelecido somente após a regularização de seus dados cadastrais

junto à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, com efeitos retroa�vos, sem a aplicação de qualquer multa ou juros de

mora. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

 

 O período de preenchimento da ficha cadastral e entrega dos documentos para a realização do censo previdenciário será

de 01 de abril a 28 de junho de 2019. 

 

 A prova de vida para os aposentados e pensionistas será realizada bienalmente, a contar do término do censo

previdenciário de 2019, conforme regulamentação específica. 

 

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 29 de março de 2019. 

 

Valdir Bianchet, 

Prefeito Municipal em exercício. 

 

Serafina Corrêa, 29/03/2019 

 

 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 29/03/2019

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14
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