
ATENÇÃO ao Cadastramento dos Servidores Ativos!  

 

Evite a suspensão de sua remuneração ou provento. 

 

 

 

Em 2020 será realizado o 1° Censo Cadastral Previdenciário (data e horário serão 

divulgados em breve). 

O censo consiste no cadastramento de todos os servidores ativos do Município, 

para que se registre em um único sistema todas as informações funcionais, financeiras e 

previdenciárias dos colaboradores públicos.  

Os referidos dados atualizados servirão de base para a realização do Cálculo 

Atuarial e nos permitirá planejar com mais precisão suas aposentadorias e pensões por 

morte, aumentando também a  eficiencia do acesso as informações sobre a vida funcional 

dos servidores. 

É importante enfatizar que o cadastramento é obrigatório para todos os servidores 

ativos, sob pena de suspensão do pagamento, conforme Decreto n° 5034/19 . 

 

 (…) 

Art. 11. O Censo é de caráter obrigatório e pessoal, devendo o servidor titular de 

  cargo efetivo, em atividade ou afastado temporariamente comparecer no local e 

horário previamente definidos nos termos do art.10 deste Decreto, munido da d

 ocumentação descrita no anexo I para a realização do Censo Cadastral Previdenciário. 

 

  §1° O servidor público ativo que não comparecer para realizar o censo de  

    atualização cadastral terá o pagamento de sua remuneração ou benefício,  

   conforme o caso, suspenso a partir do mês imediatamente posterior à conclusão do 



 censo, ficando seu restabelecimento condicionado ao comparecimento no Iprem para sua 

regularização. 

 

 

 

Segue a relação de documentos que devem ser apresentados: 

 

DOS SERVIDORES  

  CPF (Cadastro de Pessoa Física)  

 Documento de Identificação Oficial com Foto Ex.: RG, CNH, Registro de  

 Conselho Profissional, Passaporte, entre outros considerados na forma da Lei.  

   CTPS (Carteira de Trabalho da Previdência Social) e/ou Contrato de Trabalho 

comprovando o vínculo com o Município de Pouso Alegre para servidores estáveis 

conforme o Art. 19 do ADCT /88.  

  N° PIS/PASEP.  

  Titulo de Eleitor.  

  Certidão de Nascimento, Casamento, União Estável ou Óbito, de acordo com seu 

estado civil  

 Comprovante de Residência, emitido em até 60 dias.  

  Holerite/Contracheque referente ao mês anterior da realização do Censo 

Previdenciário.  

 CNH - Carteira Nacional de Habilitação para os ocupantes de cargo de 

MOTORISTA  

 Registro no Conselho de Classe para os cargos exigidos em lei.  

  RNE - Registro Nacional de Estrangeiro em caso de servidor estrangeiro.  



  Certidão de tempo de contribuição em caso de se ter trabalhado como Servidor 

Público em outro Município, Estado, União ou caso tenha sido retirado pelo INSS (Se 

houver). X Se emitido 

  Extrato Previdenciário do INSS (CNIS - Cadastro Nacional de Informação 

Social)  Poderá ser solicitado junto à agência do INSS;  Poderá ser solicitado no 

autoatendimento do Banco do Brasil;    Poderá ser solicitado pelo Internet Banking da 

Caixa Econômica;   Pelo Site:  

 Comprovante de sua última Escolaridade (Ex.: Diploma, Certificado, Histórico 

Escolar ou Atestado Escolar).  

  Laudo Médico ou documento comprobatório em caso de servidor (PCD- pessoa 

com deficiência).  

 Termo de posse ou Portaria  

  Alistamento Militar (Certificado de Reservista) - sexo masculino com idade 

entre 18 e 45 anos.  

 Servidores Cedidos deverão apresentar Ato de Cessão (Portaria, Decreto ou 

Publicação do Diário Oficial) e Declaração do Chefe imediato no órgão de exercício 

onde está trabalhando (Se houver).  

 Para servidores afastados sem remuneração, apresentar Publicação do 

afastamento.  

 Para servidores afastados sem remuneração, ou em licença saúde, e licença 

maternidade apresentar declaração que comprove a lotação e valor da remuneração do 

cargo.  

 Declaração de acúmulo de cargo.  

 

DEPENDENTES DO SERVIDOR EFETIVO ATIVO:  



 CPF (Cadastro de Pessoa Física) - Obrigatório para filho de qualquer condição, 

cônjuge, companheiro, tutela ou curatela. O CPF pode ser feito nos Correios ou no 

Banco do Brasil.  

 Documento de Identificação Oficial  Ex.: RG, Passaporte, CTPS entre outros 

considerados na forma da Lei.  Será aceita a Certidão de Nascimento para menores de 

16 anos.  

  Termo de curatela, termo de tutela ou de guarda definitiva, nos casos necessários.  

  Laudo Médico em caso do dependente PCD- pessoa com deficiência.  

 Carteira de Vacinação para os dependentes menores de 07 anos.  

 Atestado de Escolaridade para os dependentes que estão em período escolar.  

 Declaração de matrícula atualizada nos últimos 6 (seis) meses do estabelecimento 

de ensino superior oficial ou reconhecido, que contenha o curso de graduação, o 

período em que está matriculado com data de previsão de conclusão do mesmo, para 

os filhos entre 18 e 21 anos.  

 

 

 

 

 

 


