
DECRETO Nº 55/2019.
DISPÕE  SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DO  CENSO
PREVIDENCIÁRIO  CADASTRAL  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS
TITULARES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO ATIVOS DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso das atribuições legais conferidas
pelo inciso VIII, do artigo 110 da Lei Orgânica, 
CONSIDERANDO, o disposto no art. 3º da Lei Federal n.º 10.887, de 18 de
junho de 2004, quanto a instituição de sistema integrado de dados relativos às
remunerações,  proventos  e  pensões  pagos  aos  respectivos  servidores,  bem
assim  o  disposto  no  artigo  9º,  inciso  II,  do  mesmo  diploma  legal  que
estabelece  que  a  unidade  gestora  do  regime  próprio  de  previdência  dos
servidores deverá proceder ao recenseamento previdenciário; 
CONSIDERANDO,  a  necessidade  de  realização  de  avaliação  atuarial  em
cada balanço para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios de
acordo com o disposto no art.1º, inciso I, da Lei Federal n.º 9.717/1998;

D E C R E T A:
Art.  1º A obrigatoriedade de realização do Censo Previdenciário Cadastral
dos servidores públicos municipais titulares de cargos de provimento efetivo
ativo  segurados  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  –RPPS  do
Município de Passo Fundo, que objetivará a atualização e consolidação do
banco  de  dados  cadastrais  dos  segurados,  permitindo  o  cruzamento  destas
informações com dados de outros sistemas previdenciários.
Parágrafo único. O Censo Previdenciário Cadastral é de caráter obrigatório
para todos os servidores ativos detentores de cargo de provimento efetivo da
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Poder Legislativo.
Art.2º O Censo Previdenciário Cadastral será desenvolvido sob as seguintes
diretrizes: 
I - integração de sistemas e bases de dados; 
II - inclusão dos dados cadastrais no SIPREV/Gestão de forma progressiva; 
III  -  realização  permanente  de  censo  previdenciário,  com  a  utilização  do
aplicativo SIPREV/Gestão; 
IV  -  validação  dos  dados  no  SIPREV/Gestão  e  transmissão  para  o
CNIS/RPPS; 
V - tratamento das informações retornadas em forma de relatórios gerenciais
via INFORME/CNIS/RPPS; 
VI   -  melhoria  da  qualidade  dos  dados  dos  segurados  e  dependentes  do
IPPASSO,  objetivando  à  efetivação  de  avaliação  atuarial  consistente  e  a
garantia na agilidade da concessão de aposentadorias e pensão por morte ; 
VII - ampliação do movimento da qualidade e produtividade no setor público. 
Art. 3º O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Passo Fundo
-  IPPASSO,  será  o  responsável  pela  organização,  implementação  e
gerenciamento  da  programação  e  fiscalização  da  execução  do  Censo
Previdenciário  Cadastral,  assim como pela  transmissão  dos dados colhidos
para o Cadastro Nacional de Informações Sociais.
Art.4º  A  execução  do  Censo  Cadastral  Previdenciário  ficará  a  cargo  de
empresa contratada, mediante processo licitatório, pelo IPPASSO.
§1º  Compete à empresa contratada efetuar a complementação, alteração e a
validação  dos  dados  cadastrais  dos  segurados  ativos  e  seus  dependentes
vinculados  ao  IPPASSO  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. 
§2º  O IPPASSO e a empresa contratada elaborarão plano de execução dos
serviços com a definição dos locais, datas  e horários de realização do Censo,
observado o disposto neste Decreto.
§ 3º  Na execução do Censo, de que trata esse decreto, a empresa contratada
deverá recepcionar os convocados e verificar os documentos.
§4º O Censo Cadastral Previdenciário ocorrerá no período a ser definido em
ato assinado em conjunto pela Secretaria de Administração e IPPASSO após a
formalização do contrato com a empresa licitada.



Art.5º  O Censo será precedido de ampla divulgação no site do Município e
em jornal local.
Art.6º O Censo  é  de  caráter  obrigatório  e  presencial,  devendo  o  servidor
detentor de cargo efetivo ativo comparecer munido da documentação, no local
e  horário  previamente  estabelecidos  nos  termos  do  §2º  do  art.  3º  deste
Decreto.
§1º Na impossibilidade de comparecimento do servidor:
I – por incapacidade de locomoção até o local do censo poderá ser realizado o
recenseamento por visita domiciliar ou hospitalar, mediante apresentação de
atestado médico ou declaração que comprove essa situação.
II – por encontrar-se recluso em regime fechado a comprovação se dará por
declaração do diretor do Presídio ou autoridade competente.
§  2º  Nos  casos  descritos  no  parágrafo  anterior,  o  segurado  ativo  ou  seu
dependente a ser recenseado, não sendo localizado, será notificado por meio
de  correspondência,  concedendo  -lhe  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  para
realização do Censo, prazo após o qual a ausência injustificada acarretará na
suspensão do seu pagamento.
§ 3º Os servidores públicos titulares de cargo efetivo ativo deverão apresentar
a documentação dos seus dependentes, quando houver, durante a execução do
Censo Cadastral Previdenciário.
§  4º Os  servidores  públicos  titulares  de  cargo  efetivo  ativo  que  não
comparecer  em  para  realizar  o  censo  de  atualização  cadastral  terão  o
pagamento  da  sua  remuneração  bloqueada  a  partir  do  mês  imediatamente
posterior  à  conclusão  do  recenseamento,  ficando  seu  restabelecimento
condicionado à realização do censo. 
§  5º  O  restabelecimento  do  pagamento  dar-se-á  na  folha  de  pagamento
imediatamente  posterior  à  do  mês  em que  houve  o  recenseamento,  assim
como deverá ser incluso nesta folha o pagamento da diferença bloqueada. 
§  6º  Após  seis  meses  de  bloqueio,  será  suspenso  o  pagamento  da
remuneração,  por  não  realização  do  Censo  Cadastral  Previdenciário,
observado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
Art.  7º O público-alvo a ser recenseado é responsável pela veracidade das
informações  prestadas e  se  sujeita  às  sanções administrativas  e  penais  por
qualquer informação incorreta.
Art.  8º  Os  recursos  financeiros  para  o  custeio  do  Censo  Cadastral
Previdenciário,  no  que  couber,  correrão  à  conta  de  dotação  orçamentária
própria do IPPASSO, conforme art. 9º, II da Lei Federal 10.887/2004.
Art. 9.º Fica o IPPASSO autorizado a expedir os demais atos necessários à
operacionalização das providências determinadas por este Decreto. 
Art.10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 65/2019
CONVOCA  A  XIII  CONFERÊNCIA  MUNICIPAL
DEMOCRÁTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, 
CONSIDERANDO a  necessidade  de  avaliar  e  propor  diretrizes  para  a
implementação  da  Política  de  Assistência  Social  no  Município  de  Passo
Fundo, 

D E C R E T A
Art.  1º –  Fica  convocada  a  XIII  Conferência  Municipal  Democrática  de
Assistência Social a ser realizada no dia 20 de agosto de 2019, na Faculdade
Anhanguera de Passo Fundo, das 8h às 12h e das 13h 30min às 17h 30min,
tendo  como  tema  central:  “Assistência  social:  Direito  do  Povo,  com
Financiamento Público e Participação Social”.
Art. 2º – As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por
conta  de  dotação  própria  do  orçamento  do  órgão  gestor  municipal  de
assistência social.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Em cumprimento ao disposto no Art.. 37 da Lei Federal 6.437/77 o Núcleo de
Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, torna público



a  seguinte  DECISÃO  FINAL  em  Processo  Administrativo  Sanitário,
registrada na data de 14 de Maio de 2019.
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