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DECRETO N.° 70, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.

Regulamenta a realização do Ceuso

Cadastral Previdenciário dos servidores

públicos aposentados e dos pensionistas.
do Fundo de Aposentadoria e Pensâo do
Servidor -

FAPS. do município de Cerro

Grande do Sul.

Gilmar João Alba. Prefeito
Grande do Sul.

no

uso

de

suas

Municipal

de Cerro Grande do Sul. Estado do

atribuições legais que lhe confere

o

art.83 da

Ri
le

Orgánica Municipal.

CONSIDERANDO, a solicitação da Presidente do Fundo de Aposentadorna e
Pensão do Servidor - FAPS, através do Processo de Requerimento n° 3639 2021 paia
ainstituição do Censo Previdenciário 2021.

DECRETA
Art. 1" Fica instituído o Censo Cadastral Previdenciário dos segurados do Fundo

de Aposentadoria e Pensão do Servidor FAPS, do município de Cerro Grande do Sul
que tem por finalidade a atualização da base de dados cadastral dos segurados junto ao

Fundo Público supracitado.
Parágrafo único: O Censo Cadastral Previdenciário é de caráter obrigatório
para lodos os servidores públicos, aposentadose os pensionistas, que tiveram

oncedido o direito a beneficio previdenciário até o dia 30 de setembro de 2021.

do Sul
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Art. 2" A Presidente do Fundo de

Aposentadoria

Pensão do Servidor

e

FAPS.

-

do municipio de Cero Grande do Sul será responsável pela organizaçâ0.
mplementação

servidor

de

auxilio

gerenciamento da realização do Censo Previdenciário. dispondo

e

municipal designado

e

de empresa de

apoi0

do

adminisiralivo

contratada.

Art. 3° Os servidores

públicos aposentados

pensionistas

os

e

convocados.

deverão realizar 0 recenseamento de forma digital (online), através do link que ser

disponibilizado

no

site da Prefeitura

Municipal de Cerro

Grande do Sul.

en1 ate

48 horas

nes do inicio prazo para realização deste Censo Previdenciário, juntamenie co
manual de

Parágrafo
poderá,

cadastral online.

instruções para realização da atualização

durante

o

único: Caso

período

de

beneficiário convocado não possua

o

realização do

sendo
paia real1zação do recenseamento,

este

endereço que seräo divulgados juntamente

censo,

agendar

atendinento

internet.

presencial

real1zado por teletone

agendamento

conm o

o

acesso a

manual de instruções para

ou

in

realiza

da atualização cadastral online.

Art.

para

este

4

O

recenseamento

cadastral

digital (online)

realizado
Censo Cadastral Previdenciário será

dos

no

segurados

periodo de

sendo precedido de
22/12/2021, conforme cronograma abaixo,

veiculo de comunicação

regional

Quadro 1-Cronograma

e

outros canais de

selecionados

01 12 2021

ampla divulgação

a

em

comunicação direta.

Censo Cadastral Previdenciário 2021

DATA
DATA FI

FORMATO - LOCAL

PUBLIC0 ALVO

INICIO

Servidores Aposentados

Digital Site Prefeitura Municipal

01/12/2021

22 12 20T

Pensionistas

Digital Site Prefeitura Municipal 01/12/2021

2212 2021

-

Presencial

Convocação especial*

Data

reservada

Sede

Prefeitura

07/01/2022

Municipal
para re-convocaç o

de recenseado conm

pendências).

I501 202*
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nova

sendo obrigatória
Parágrafo único: O Cronograma poderá sofrer alterações,
de comunicação diret.
divulgação em veiculo de comunicação regional e canais
Art. 5" O Censo é de caráter
ou

apposentado

digital

penSionista convocado,

ou

obrigatório

ainda representante

definido
de atualização cadastral, dentro do prazo

documentação

do

pessoal

segurado,

para

devendo

pessoal.

e

legal,

realização

4". munido da
Cadastual

atual1zação

a

servidor

platatoma

acessar a

artigo

no

o

Previdenciária.
A documentação

S1

para verificação

pessoal do segurado

dos

atualização

e

dados cadastrais compreende

Inscrição

PIS/PASEP;

a)

Número de

b)

CPF (Cadastro de Pessoa Física);

c)

Documento de

oficial

ldentificaço

com

Foto;

d) Comprovante de Residência;
e) Comprovante de

Estado Civil

)Termo de Guarda, Tutela
com

g)
h)

Documento de

ou

(atualizada

em

até 6 meses).

Curatela, quando for

ldentificação oficial

com

ldentificação oficial

com

Juntamente

caso.

Foto do TutorCurador:

dos dependentes,
CPF (Cadastro de Pessoa Fisica)
Documento de

o

quando

for

o caso:

Foto dos dependentes. quando

for o caso

i)

(atualizada
Comprovante de dependência

em

for

o

que não realizar

o

até 6 meses),.

quando

caso;

$2° O
Censo de

partur

servidor

atualização
do

més

aposentado

ou

pensionista

a

cadastral terá o pagamento de

imediatamente

posterior a

ser recenseado
seus

proventos

conclusão

do

ou

penso

censo.

Recursos
comparecimento ao setor de
Iestabelecmento condicionado ao

'rclenura Municipal para sua regularização.

suspenso

ficando

seu

Humanos da
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3 O restabelecimento do pagamento dar-se-á na
edatamente

posterior

a

do mës

em

que houve

folha

o recenseamento,

de pagamento

assim

como

devera

ser inclus0 nesta follha o pagamento da diferença bloqueada.

no

que,

pensionistas

e administrativamente os

Responderá penal

Art. 6"

censo

previdenciário,

segurados aposentados

deliberadamente.

omitir

c

os

prestai

ou

informações falsas, incorretas ou incompletas.

Os

Art. 7

àmbito de

suas

órgàos

da administração

pública municipal

facilitando
respectivas competências

a

dever o

divulgação

atendendo,
realizacão deste Censo Cadastral Previdenciário,

no

participai
e

onentacåe

que lhes couber.

no

a
ao

isposto neste Decreto.

Art. 8° As

despesas

com

execução deste Decreto correrão por

a

dotações orçamentárias próprias consignadas

Aposentadoria
Art. 9

e

Pensão do Servidor

-

FAPS. do

no

orçamento

municipio

vigente

do

conta das

Fundo de

de Cerro Grande do

Sul

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas

as disposições contrárias.

Do
Gabinete do Prefeito de Cerro Grande

Sul, em

21de outubrode 2021

GilmarJoio
Alba,

PrefeitoMunisipal
Gilmar João Alba
Prefeito Municipal
Registure-se e Publique-se:

Geci Nara Souza ailveira
Secretária da Administração

