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1 APRESENTAÇÃO

O Censo Cadastral Previdenciário compreende a prestação de serviços de atualização,
complementação e conferência dos dados cadastrais dos servidores públicos efetivos
ativos, aposentados, pensionistas, dependentes e demais segurados do Regime Próprio de
Previdência Social do Ente participante, envolvendo os Poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário, do Tribunal de Contas e Ministério Público, no âmbito do Programa PROPREV
(Segunda Fase). Conforme especificado no Edital LPI 01/2015, e no Manual do Censo
Cadastral Previdenciário.

Este documento tem por objetivo a apresentação das atividades executadas para o
planejamento e implementação da estrutura necessária para realização do Censo Cadastral
Previdenciário dos servidores efetivos, ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao
Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos do Município de Maringá — Maringá
Previdência, em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado - PRODUTO 1.
Nesta condição, toda a metodologia proposta no Plano de Trabalho será testada e
replicada, com ajustes, se necessário, para os demais entes selecionados para a realização
do Censo Cadastral Previdenciário. A fase de planejamento do Censo Cadastral
Previdenciário teve como base o Relatório apresentado no Produto 1 - Plano de Trabalho,
seguindo os cronogramas e fluxos ali previstos, e executada de forma a atender os
parâmetros exigidos para a consecução dos resultados.
O Ente Federativo participou das etapas preparatórias do Censo Cadastral Previdenciário
atendendo a todas as convocatórias do Ministério da Previdência Social - MPS e do
Consórcio SERCONPREV, cumprindo com todos os pré-requisitos para implementação do
Censo Cadastral Previdenciário naquele município.
O documento denominado Produto 2, descreve as atividades executadas junto a Maringá
Previdência e ao Município de Maringá, seguindo a matriz de atividades apresentadas nos
itens 8.1.1 e 8.1.2 do PRODUTO 1, correspondendo à fase de execução do Censo Cadastral
Previdenciário, qual seja:
PREPARAÇÃO DO CENSO NO ENTE
IMPLEMENTAÇÃO DO CENSO NO ENTE
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2

EMPRESA CONTRATADA

Consórcio SERCONPREV - Empresa especializada contratada para proceder à atualização,
complementação e conferência dos dados cadastrais, serviço denominado Censo Cadastral
Previdenciário. Cumpre nesta segunda Etapa, prevista no Contrato de Prestação de
Serviços n° 03/2014 — COEPI, o planejamento (estratégico, tático e operacional) das
atividades a serem desenvolvidas para realização do Censo Cadastral Previdenciário no
Ente contemplado no âmbito do PROPREV — Programa de Apoio à Modernização de Gestão
do Sistema de Previdência Social.

2.1 COORDENAÇÃO LOCAL— CONSÓRCIO SERCONPREV
Conforme estabelecido no Termo de Consórcio à execução do Censo Cadastral
Previdenciário do Município de Maringá, ficou sob a responsabilidade da consorciada
Webtech Softwares e Serviços Ltda.

A execução do Censo do Ente Maringá é de responsabilidade da seguinte Equipe
Técnica:
Tabela 1: Coordenação Local — Consórcio SERCONPREV
Representante do Consórcio
SERCONPREV e Coordenador Geral
do Projeto

Ildemar Almeida da Silva

Ildemar@serconprev.com.br

Julio Minoru Tsujii

Julio.tsujii@webtechbr.com

Márcio Sá Santos

marcio.sntos@webtechbr.com

Coordenação Administrativa e de
Logística

César Sérgio Garcia de
Andrade

cesar.sergio@webtechbr.com

Coordenação de Informática

Cleiton Vitor Fernandes

cleiton.vitor@webtechbr.co

Coordenação - Região Sul

TELEFONE DE CONTATO: 65-3622-3779

Tabela 2: Supervisores Locais - Maringá - PR
SUPERVISORES DE UNIDADE DE ATENDIMENTO agi

Pamella Santos Azevedo

RESPONSÁVEL DE TI

Felipe Tonsic Falkowski
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3

ENTE FEDERATIVO — MARINGÁ-PR

Maringá -PR, município localizado na região noroeste do Estado do Paraná, com população
aproximada de 397.437 habitantes. Apresenta uma base com 13.044 convocados entre
servidores ativos, aposentados e pensionistas (ANEXO I). Aderiu ao Programa de Apoio à
Modernização da Gestão do Sistema Previdenciário - PROPREV, por meio do seu órgão
gestor de RPPS — Regime Próprio de Previdência Social, a Maringá Previdência, celebrando
Acordo de Cooperação com o MPS — Ministério da Previdência Social.
Para a execução do Censo Cadastral Previdenciário, o Ente alocou os servidores abaixo
relacionados:

3.1. COORDENADORES DO CENSO E RESPONSÁVEL DE INFORMÁTICA:
NOME

FUNÇÃO

Maria Silvana Barbosa Frigo

COORDENADORA

053

José da Silva Neves

COORDENADOR

061

Sinadia Batista da Silva

COORDENADORA

32355

Luana Kellen Vieira

COORDENADORA

20232

Wenderson Pino Peres

COORDENADOR

7112

Ana Aparecida da Silva

COORDENADORA

Thiago Callegari

RESPONSÁVEL T.I.

MATRICULA
16855

3.2. EQUIPE DE COLABORADORES DO ENTE:
MATRICULA

FUNÇÃO

Ademir Aparecido Antonelli

COLABORADOR DO CENSO

Tatiane Gonçalves Damasceno

COLABORADORA DO CENSO

Marilene Miyako Padilha

COLABORADORA DO CENSO

Rayza Tassiana Frigo

COLABORADORA DO CENSO

13067

Arthur Magalhães Campeio Junior

COLABORADOR DO CENSO

73109

Fabrício dos Santos Souza

COLABORADOR DO CENSO

52
2356
54
2612

4

NOME

PREPARAÇÃO DO CENSO DO CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO.
A preparação do Censo Cadastral Previdenciário do Ente foi realizada por meio de reuniões,
entrevistas e analise da legislação pertinente. Foram realizadas diversas reuniões para
alinhar o conhecimento sobre o censo, tirando duvidas e orientando a equipe de servidores
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nomeados pelo Ente Federativo, quanto aos procedimentos e requisitos essenciais que
seriam adotados para a realização do Censo Cadastral Previdenciário do Município de
Maringá.
Com o objetivo de executar os trabalhos da fase II que trata da "Preparação do censo no
Ente", o Consórcio Serconprev representado pela Empresa Webtech, com base no check
list apresentado no Manual do Censo Cadastral do Ministério da Previdência, cada item
constante no referido Check List foi matéria de discussão durante as reuniões de definição.
Tabela 3: Check list - Reunião Preparatória
Check list - Reunião Preparatória
Ação
Publicação do Decreto que institui o Censo Cadastral Previdenciário
Grupo de coordenação do Censo Cadastral Previdenciário
Definição de Colaboradores para o acompanhamento do Censo e Agendamentos de
Atendimentos Especiais
Cronograma de Execução

GESTAO

Gerar e imprimir relatórios gerenciais, validando os dados da base
Horário de atendimento
Definir Unidades de Atendimento
Estudo da distribuição geográfica do público a ser recenseado
Plano de Divulgação (definida com a CONTRATADA)
Definir Estrutura física do local de Atendimento Censo Cadastral Previdenciário
Preparar Rotinas de Atendimento
Seleção dos recenseadores
Treinamento de RECENSEADORES e COLABORADORES
Cadastrar e credenciar recenseadores
Atualizar o SIPREV/Gestão
Importação Base de Dados
Definir e criar os Perfis de Acesso ao SIPREV/Gestão

i=

Testar link de acesso ao SIPREV/Gestão
Disponibilizar a base de dados a empresa contratada
Baixar manual para o carregamento da base de dados
Acesso internet
Definição Estrutura necessária

4.1. REUNIÕES PRELIMINARES:
Primeira reunião realizada no Ente ocorreu em 16 de abril de 2015, logo após a
reunião regional de São Paulo, que ocorreu em 09 de abril de 2015. A referida
reunião consistiu na apresentação da empresa consorciada Webtech/Consorcio
Serconprev, responsável pela execução do Censo no Município de Maringá-PR.
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Durante a referida reunião, o representante da empresa consorciada abordou sobre
a visão geral do Censo Cadastral Previdenciário, principalmente sobre a
conscientização e importância do censo para o Ente e seus segurados, uma vez que
passariam a ter um banco de dados consistente e confiável.

4.2. REUNIÕES DOS REQUISITOS PARA O CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO
Em conformidade com o Plano de Trabalho - Produto 1, o diagnóstico preliminar no
Ente foi realizado por meio de reuniões, visitas técnicas, por meio de conferências e
troca de e-mails, com o objetivo de conhecer e estabelecer os requisitos necessários
para a realização do Censo Cadastral Previdenciário de acordo com a realidade do
Ente e os resultados desejados.

Para o Diagnóstico Preliminar, as reuniões foram organizadas e direcionadas para
possibilitar o maior envolvimento de todos os níveis hierárquicos no Censo Cadastral,
desde o Prefeito Municipal, o Secretário de Administração, o Diretor de RH, o
Presidentes do RPPS, os técnicos responsáveis pela T.I. e os responsáveis pelo RH.

Conforme metodologia estabelecida, durante a fase de Diagnóstico Preliminar, foram
realizadas diversas reuniões, com objetivo de:

efetuar o levantamento preliminar da estrutura administrativa e de pessoal do
Ente Federativo e dos demais poderes, inclusive Tribunal de Contas e Ministério
Público, no caso de Estado;
possibilitar a análise da estrutura de sistemas de informações e avaliação da base
de dados do SIPREV/GESTÃO do Ente Federativo;
avaliar a os recursos disponíveis divulgação do censo;
estabelecer a organização e os prazos para realização do Censo Cadastral;
estabelecer e avaliar os possíveis locais de atendimento;
avaliar as possibilidades para a convocação e o agendamento dos Servidores
ativos, aposentados e dos pensionistas;
analisar a viabilidade dos procedimentos operacionais a serem adotados nas
unidades de atendimento;
avaliar a documentação a serem exigida durante o Censo Cadastral
Previdenciário;
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estabelecer o planejamento para carga do Banco de Dados do SIPREV/Gestão e a
configuração do servidor e testes dos sistemas que serão utilizados no Censo
Cadastral;

I.

Reunião de trabalho ocorrida no dia 16/04/2015: as 09h00, realizada na sede da
MARINGÁ PREVIDÊNCIA, que contou com a participação das seguintes pessoas:
Ana Ap. da Silva (RH-PREFEITURA), Luana Kelem Vieira (RH-FOLHA-PREFEITURA),
Wenderson P. Penez (RH-PREFEITURA), Maria Silvana Barbosa Frigo (MARINGÁ
PREVIDÊNCIA), Josi da Silva Nei (MARINGÁ PREVIDÊNCIA), Raquel Go Josepetti
(MARINGÁ PREVIDÊNCIA), Lilian Ferreira (RH), Lindolfo J. Junior (Diretor RH),
Thiago J. C. Mendes (CTI-PMM), Dorival Dias (MARINGÁ PREVIDÊNCIA), Júlio M.
Tsujii (Webtech/Consórcio Serconprev), Robson Santos da Silva
(Webtech/Consórcio Serconprev) e, Renata Sá Freire Martins
(Webtech/Consórcio Serconprev), com a finalidade de fazer a apresentação
mútua dos participantes do projeto PROPREV (Produto 2, Fase I, Reunião
Preliminar para apresentação do censo junto ao Ente). Na reunião foram
apresentadas informações, tanto pelo Ente, como pela equipe da Consorciada:

Todos os servidores estão no RH da Prefeitura.
O último recadastramento de ativos foi há 08 (oito) anos.
O recadastramento dos aposentados é anual.
O recadastramento é obrigatório.
Haverá atendimento presencial, domiciliar e especial.
A equipe de Ti da empresa Webtech/Consórcio Serconprev, está à disposição
do Ente para ajudar na carga do banco de dados no sistema SIPREV/GESTÃO.
O atendimento terá duração de aproximadamente de 10 minutos para cada
servidor.
Os equipamentos e pessoal será disponibilizado pela empresa
Webtech/Consórcio Serconprev.
A unidade de atendimento contará com 10 (dez) recenseadores, 05 (cinco)
atendentes para realizar a triagem e 03 (três) colaboradores do Ente.
Será montada apenas uma unidade de atendimento, podendo, contudo, ser
discutido outras unidades.
Foi sugerido pela empresa Webtech/Consórcio Serconprev o procedimento de
agendamento, ficando as chefias responsáveis pelo agendamento, sendo que
as regras serão discutidas nas próximas reuniões.
Os documentos serão discutidos nas próximas reuniões.
O local deve ser confortável e de fácil acesso, com segurança e infraestrutura.
O período do censo será de 60 dias.
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Poderá ser criado/instalado unidades de atendimento nas escolas, por existir
nas proximidades creches e postos de saúde.
A orientação do MPS para que se opere o Censo Cadastral sem grande filas e
sem tumultos.
O RH da prefeitura quer aproveitas ao máximo o censo para colher todas as
informações sobre os servidores.
Poderão ser solicitados documentos e/ou digitalização dos mesmos, desde
que referidos procedimentos não acarrete confusão ou filas.
O diretor do RH do Ente formará uma equipe para acompanhar a equipe da
empresa Webtech/Consórcio Serconprev durante o censo.
Haverá bloqueio de pagamentos ao termino do censo para os casos de
ausência.
Os servidores do munícipio ficarão responsáveis pela continuação do censo
bem como pelo desbloqueio dos proventos/benefícios.
Foi solicitado pelo Ente modelos de divulgação do censo.
A próxima reunião ficou pré-agendada entre os dias 11 a 15 de maio de 2015.

Reunião ocorrida no dia 08/05/2015 às 09h00, realizada com os responsáveis
pelo Censo Previdenciário na Secretária de Administração de Maringá, ocasião
em que os assuntos abaixo relacionados foram abordados:
Cronograma
Publicação do Decreto (prazo)
Agendamento
Divulgação do censo
Local
Equipe volante
III. Reunião ocorrida no dia 22/05/2015 às 09h20 realizada com o pessoal de TI da
prefeitura de Maringá, bem como com responsáveis pelo Censo Previdenciário
do Instituto Maringá Previdência, no RH da prefeitura, ocasião em que os
assuntos abaixo relacionados foram abordados:
Banco de dados
Cronograma
Decreto
Documentos

Durante a reunião os assuntos abaixo relacionados foram definidos:
A equipe de T.I. da empresa consorciada irá acompanhar a carga no sistema
SIPREV/GESTÃO da base de dados juntamente com a equipe de T.I. do Ente.
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A data para o início do atendimento dos ativos está prevista para o dia
06/07/2015 a 14/08/2015.
O início do atendimento para os aposentados e pensionistas será a partir de
17/08/2015 a 31/08/2015.
O Decreto será publicado até o dia 06/06/2015.
Serão exigidos os seguintes documentos:
Ativos: RG, CNH, Carteira Profissional, CPF, PIS/PASEP, Comprovante de
residência, Certidão de nascimento/casamento e certidão de óbito quando
viúvo e o Titulo de Eleitor.
Dependentes os documentos: Certidão de Nascimento e CPF.
Filhos inválidos: CPF, Certidão Nascimento e Laudo Médico.
Cônjuge: Certidão de Casamento e CPF.
Companheiro (a): Certidão de Nascimento, CPF, Declaração Pública de
União Estável.
Aposentados: RG, CPF, Comprovante de residência, Certidão nascimento
ou casamento, Declaração de União estável.
Pensionistas: RG, CPF, Comprovante de residência, Certidão de
Casamento/Nascimento atualizada, Certidão de óbito.
O Censo do pessoal ativo da educação será segmentado por escola e será
encaminhado para a empresa Webtech realizar o processo de agendamento.

4.2. REUNIÕES DOS REQUISITOS PARA O CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO:
Em conformidade com o Plano de Trabalho - Produto 1, as atividades relacionadas ao
diagnóstico preliminar, possibilitou o conhecimento da realidade e das necessidades
do Ente para a realização do Censo Cadastral dentro das prerrogativas estabelecidas
pelo MPS e, principalmente, o nivelamento do conhecimento do Ente sobre o
referido censo, após a fase de diagnóstico, foi realizada as reuniões para a Definição
dos Requisitos, reuniões estas, organizadas e direcionadas para definir as regras para
realização o Censo Cadastral conforme as possibilidades e necessidades do Ente
Maringá.
Conforme metodologia estabelecida, durante a fase de Definição dos Requisitos,
foram realizadas diversas reuniões, com objetivo de definir:
o plano de divulgação do censo;
a organização e os prazos para realização do censo cadastral;
os possíveis locais de atendimento;
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as regras para a convocação e o agendamento dos Servidores ativos,
aposentados e dos pensionistas;
os procedimentos operacionais a serem adotados nas unidades de atendimento;
a documentação a serem exigida durante o Censo Cadastral Previdenciário;
o planejamento para carga do Banco de Dados do SIPREV/Gestão e a
configuração do servidor e testes dos sistemas que serão utilizados no Censo
Cadastral;
os instrumentos normativos do censo cadastral, o Decreto e a Portaria do Censo
Cadastral;
I. Reunião ocorrida no dia 24/07/2015: realizada na sede da Prefeitura de Maringá,
sala de reunião do Secretário de Administração, Sr. Gilmar, referente à retomada
dos serviços do censo e nova agenda, realizada com os responsáveis pelo Censo
Cadastral Previdenciário do Ente tendo como pauta os itens abaixo:

a) Pauta:
Definição dos prazos e cronogramas;
Regras para convocação
Publicação do Decreto;

b) Definições e encaminhamentos::
O Ente irá disponibilizar dois postos de atendimento permanente, sendo
um para os servidores ativos e outro para os servidores aposentados e
pensionistas.
O atendimento para os ativos será entre os dias 08/09/2015 a 09/10/2015
e para os aposentados e pensionistas entre os dias 19/10/2015 a
30/10/2015.
A convocação será por data de aniversário.
Banco de dados, reunião pré-agendada para a primeira semana de agostos,
com o responsável pela T.I. do Ente Sr. Thiago, juntamente com a equipe
da empresa consorciada, tendo como responsável o Sr. Cleiton.

c) Cronograma:
Reprogramação para Censo Cadastral Previdenciário de Maringá.
ENTE FEDERATIVO

MARINGÁ-PR
(10.891 pessoas para recad.)
PREPARAÇÃO DO CENSO - NO
ENTE.

DIAS
UTEIS

DATA FINAL

SEMANA
INÍCIO

DIA

DIA
SEMANA
FINAL

DATA INICIO

DIAS
CORR

01/06/2015

165

115

13/11/2015

seg

Sex

01/06/2015

96

69

04/09/2015

seg

Sex
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IMPLEMENTAÇÃO DO CENSO:

07/08/2015

32

21

07/09/2015

sex

Seg

ATENDIMENTO DO CENSO:

08/09/2015

53

37

30/10/2015

ter

Sex

ATIVOS

08/09/2015

32

24

09/10/2015

ter

Sex

APOSENTADOS E
PENSIONISTAS

19/10/2015

12

9

30/10/2015

seg

Sex

CONCLUSÃO DO CENSO
JUNTO AO ENTE FEDERATIVO:

02/11/2015

12

9

13/11/2015

seg

sex

II. Reunião ocorrida no dia 27/08/2015: realizada na sede da Prefeitura de Maringá,
referente à retomada dos serviços do censo, no dia 27 de agosto de 2015, foi
estabelecida uma nova agenda, realizada com os responsáveis pelo Censo
Cadastral Previdenciário do Ente. Esta agenda não foi registrada por se tratar de
uma confirmação das datas já discutida em reuniões anteriores, tendo como pauta
os itens abaixo:
a) Pauta:
Reprogramação dos prazos e cronogramas;
Regras para convocação
Publicação do Decreto;

b) Definições e encaminhamentos:
O atendimento para os ativos será entre os dias 05/10/2015 a 20/11/2015
e para os aposentados e pensionistas entre os dias 23/11/2015 a
04/12/2015.
O agendamento será efetuado por mês de aniversário e a convocação
emitida por órgão de lotação para os ativos e entregues as chefias das
unidades e para os aposentados e pensionistas será enviado pelo correio;
O Decreto será publicado até o dia 08 de agosto de 2015, e o inicio do
censo previsto para o dia 05 de outubro de 2015.
Emissão das convocações dos servidores ativos, aposentados e
pensionistas, prevista para o dia 08 de setembro de 2015.
Reunião com os servidores com cargo de chefia, ocasião em que será
entregue as convocações dos servidores ativos, sendo que as convocações
dos servidores aposentados e pensionistas serão realizadas pelos Correios.

c) Cronograma:
Nova programação do Censo Cadastral Previdenciário de Maringá.
ENTE FEDERATIVO

DATA INÍCIO

DIAS
CORR.

PRODUTO 02— CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ-PR

DIASDATA FINAL
UTEIS

DIA
SEMANA
INÍCIO

DIA
SEMANA
FINAL

PÁGINA: 15

CONSÓRCIO SERCONPREV
SERCONPREV-AHF-WEBTECH

MARINGÁ-PR
(10.891 pessoas a recad.)

01/06/2015

200

138

18/12/2015

seg

sex

PREPARAÇÃO DO CENSO NO ENTE.

01/06/2015

96

69

04/09/2015

seg

sex

IMPLEMENTAÇÃO DO
CENSO:

04/09/2015

32

21

05/10/2015

sex

seg

ATENDIMENTO DO CENSO:

05/10/2015

53

35

26/11/2015

seg

qui

ATIVOS

05/10/2015

47

31

20/11/2015

seg

sex

23/11/2015

12

10

04/12/2015

seg

sex

07/12/2015

12

9

18/12/2015

seg

sex

APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
CONCLUSÃO DO CENSO
JUNTO AO ENTE
FEDERATIVO:

4.3. REQUISITOS DO CENSO:

Foram estabelecidos os seguintes requisitos para a realização do Censo Cadastral
de Maringá-PR:

4.3.1 DA CONVOCAÇÃO E DO AGENDAMENTO:
O Ente juntamente com a empresa consorciada, após varias reuniões para a
preparação do censo, acordaram em realizar a convocação dos servidores ativos,
aposentados e pensionistas por meio de "carta de convocação" com o prévio
agendamento da data da realização do censo pré-estabelecido e em caso de
impossibilidade de comparecimento na data pré-estabelecida o mesmo poderá
efetuar o reagendamento, na data e hora de preferência, sendo que, para os
servidores ativos ficou estabelecida a responsabilidade das chefias entregar as
referidas cartas de convocação, e para os aposentados e pensionistas, o Ente optou
por encaminha-Ias via Correios.

Para o Censo Cadastral Previdenciário ficou definido o período de 05/10/2015 a
20/11/2015, para os servidores ativos, sendo o atendimento na Unidade de
Atendimento instalado no Paço Municipal, no Auditório Hélio Moreira, das 8 às 17
horas, de segunda à sexta feira e para os aposentados e pensionistas de 23/11/2015
a 04/12/2015, na Unidade de Atendimento instalado na MARINGÁ PREVIDÊNCIA das
8 às 17 horas.

Em função em um evento já programado no auditório Hélio Moreira na semana de 26
de outubro a 30 de outubro o recenseamento dos ativos ocorrerá nas instalações do
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Maringá Previdência, para esta semana ficou acordado uma carga menor de
agendamento.

4.3.2 DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:

Quanto a exigência dos documentos, após a série de reuniões, ficou definido a
apresentação dos seguintes documentos, conforme os casos:

I.

PARA O CENSO DOS SERVIDORES ATIVOS E SEUS DEPENDENTES:

1.1. DOCUMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS:
Documento oficial de identificação com foto: RG, Carteira Nacional de
Habilitação ou Carteira de Registro Profissional, com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional
(não serão aceito crachá da PMM e nem Carteira da Maringá
Previdência como documento de identificação);
CPF;
Comprovante de residência: conta de luz, água, telefone ou cartão de
crédito atualizado, uma dos últimos 03 meses ou na falta destes deverá
preencher e assinar Declaração de Residência — ANEXO II-A;
Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de casamento
quando casado, declaração de união estável feita perante tabelião (se
for o caso), e Certidão de óbito quando viúvo (a);
Cartão (número) do PASEP/PIS/NIT;
Título de Eleitor;
Carteira de Trabalho (CTPS): Para os servidores que possuem tempo de
serviços em outros empregos, trazer carteira de trabalho original, cópia
da identificação e páginas dos vínculos empregatícios.

1.2. DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES
ATIVOS

Para o filho ou enteado menor de 18 anos (obrigatórios)
Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
CPF (obrigatório independente da idade);

Para o filho ou enteado inválido (obrigatório)
Certidão de nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
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Laudo de invalidez ou atestado médico com CID (atualizado 06 meses);
Documento de identidade com foto (RG), apenas para maiores de 18
anos.

Para o Menor sob guarda menor de 18 anos
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Termo de guarda em vigor.
Para o enteado ou filho do convivente menor de 18 anos
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Declaração de Dependência Econômica — ANEXO III, preenchida e
assinada pelo servidor.

Para o Censo do Cônjuge (obrigatório)
Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade (RG) ou
Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de Identidade Profissional ou
Passaporte válido);
CPF;
Certidão de Casamento.

Para o Censo do Companheiro (a) (obrigatório):
a) Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade (RG) ou
Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de Identidade Profissional ou
Passaporte válido);
CPF;
Declaração Pública ou Particular de união estável (com reconhecimento
das assinaturas);
Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de casamento atualizada e
averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.

II. PARA O CENSO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E SEUS DEPENDENTES
PREVIDENCIÁRIOS:

DOCUMENTOS DO APOSENTADO:
a) Documento oficial de identificação com foto: RG, Carteira Nacional de
Habilitação ou Carteira de Registro Profissional com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional
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(não serão aceito crachá da PMM e nem Carteira da Maringá
Previdência como documento de identificação);
CPF;
Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou cartão de
crédito atualizado, uma dos últimos 03 meses) ou na falta destes deverá
preencher e assinar Declaração de Residência — ANEXO II;
Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de casamento
quando casado ou Declaração de união estável quando companheiro (a)
e Certidão de óbito quando viúvo (a);
Caso o aposentado esteja separado judicialmente ou divorciado, deverá
apresentar Certidão de Casamento com a respectiva averbação ou
decisão judicial ou identidade com esta informação;
Cartão (número) do PASEP/PIS/NIT;
Titulo de Eleitor (exceto para os aposentados maiores de 70 anos).

11.2 DOCUMENTOS DO DEPENDENTE DO APOSENTADO:

Para o filho ou enteado menor de 18 anos (obrigatório):
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
CPF (obrigatório independente da idade).

Para o filho ou enteado inválido (obrigatório):
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Laudo de Invalidez ou atestado médico com CID (atualizado 06 meses);
Documento de identidade com foto (RG), apenas para maior de 18 anos.

Para o Menor sob guarda menor de 18 anos:
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Termo de guarda em vigor.

Para o enteado ou filho do convivente menor de 18 anos:
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Declaração de Dependência Econômica — ANEXO III, preenchida e
assinada pelo aposentado.

Para o Cônjuge (obrigatório):
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Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade (RG) ou
Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de Identidade Profissional ou
Passaporte válido);
CPF;
Certidão de Casamento.

Para o Companheiro (a) (obrigatório) desde que reconhecido como
dependente previdenciário através de processo específico na Maringá
Previdência:
Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade (RG) ou
Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de Identidade Profissional ou
Passaporte válido);
CPF;
Declaração Pública ou Particular de união estável (com reconhecimento
das assinaturas);
Certidão de nascimento se solteiro, certidão de casamento atualizada e
averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.

Em caso de representação legal — Tutela ou Curatela (obrigatórios):
CPF do tutelado ou curatelado;
Certidão de nascimento ou casamento do tutelado ou curatelado;
Laudo de invalidez ou atestado médico com CID, quando filho inválido,
atualizado (últimos 06 meses);
Termo de tutela ou curatela;
RG do representante legal;
CPF do representante legal.

III. PARA O CENSO DOS PENSIONISTAS:

111.1 DOCUMENTOS DO PENSIONISTA:
Documento oficial de identificação com foto: RG, Carteira Nacional de
Habilitação ou Carteira de Registro Profissional com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional;
CPF;
Comprovante de residência; (conta de luz, água, telefone ou cartão de
crédito atualizado, uma dos últimos 03 meses) ou na falta destes deverá
preencher e assinar Declaração de Residência — ANEXO II:
Certidão de nascimento quando solteiro ou casamento quando casado
(atualizado nos últimos 06 meses);
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Certidão de óbito do Instituidor da pensão (ex-servidor falecido);
CPF do Instituidor da pensão (ex-servidor falecido).

111.2 EM CASO DE REPRESENTAÇÃO LEGAL — TUTELA OU CURATELA
(OBRIGATÓRIO)
CPF do tutelado ou curatelado;
Certidão de nascimento ou casamento do tutelado ou curatelado;
Laudo de invalidez ou atestado médico com CID, quando filho inválido,
atualizado (últimos 06 meses);
Termo de tutela ou curatela;
RG do representante legal;
CPF do representante legal.

4.3.3 ATENDIMENTO DOMICILIAR:
O servidor ativo, aposentado ou pensionista que se encontrar impossibilitado de
deslocamento por motivo de doença deverá efetuar o agendamento da visita
domiciliar pelos telefones (44) 3220-7700, mediante apresentação de atestado
médico (enviado por fax ou e-mail), que comprove a impossibilidade de
comparecimento no Local do Censo, e ainda informar os telefones e e-mails para
contato e a data, a hora e o endereço completo com ponto de referência para o
atendimento domiciliar.
Na data, hora e local agendado o segurado deverá apresentar a documentação
constante no item 4.4.2, conforme o caso e, assinar o FORMULÁRIO DE VISITA
DOMICILIAR, caso de Servidor Ativo ou Aposentado (ANEXO 1V-A) e se Pensionistas
(ANEXO IV-B).
4.3.4 ATENDIMENTO PARA OS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM FORA PAÍS:

O servidor público titular de cargo efetivo, ativo, aposentado e o pensionista que se
encontrar residindo no exterior deverá encaminhar à MARINGÁ PREVIDÊNCIA, além
da documentação constante no item 4.2.2, conforme a condição de ativo,
aposentado ou pensionista, declaração de vida e residência emitida por consulado ou
embaixada brasileira no país em que se encontre, devendo referidos documentos ser
encaminhado às suas expensas, à Maringá Previdência — Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Maringá, no endereço sito a Avenida Carneiro Leão, 135 —
térreo do Edifício Europa, CEP 87013932, centro na cidade de Maringá - Paraná —
Brasil.
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4.3.5 APOSENTADO OU PENSIONISTA QUE SE ENCONTRA RESIDINDO EM OUTRO
ESTADO OU FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ:

O aposentado que se encontrar residindo em outro Estado ou fora da região
metropolitana de Maringá, quando justificado o não comparecimento ao Censo
Cadastral Previdenciário por meio de atestado Médico com CID, ou por meio de
declaração de inviabilidade financeira para o deslocamento até uma das Unidades de
Atendimento poderá efetuar o censo, encaminhando as cópias autenticadas dos
documentos exigidos juntamente com o FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO FORA DO
ESTADO, ANEXO V, devidamente preenchido, assinado e com a assinatura reconhecida
em Cartório por autenticidade, encaminhando às suas expensas pelos Correios por
meio de AR — Aviso de Recebimento para a sede da Maringá Previdência, localizada
na Avenida Carneiro Leão, 135 — térreo do Edifício Europa, CEP 87013932, centro na
cidade de Maringá - Paraná — Brasil.

4.4. ESTRUTURA DISPONIBILIDADA PELO ENTE:

Após estudo da distribuição geográfica do público alvo do Censo Cadastral
Previdenciário de Maringá-PR, a consorciada Webtech conjunto com a Maringá
Previdência, optaram pela disponibilização de duas unidades de atendimento
permanente, com objetivo de melhorar o atendimento tanto para os servidores
ativos, quanto para os aposentados e pensionistas. Foi estabelecida uma Unidade de
Atendimento exclusivo para os servidores Ativos e outra para os Aposentados e
Pensionistas.

UNIDADE PERMANENTE DE ATENDIMENTO PARA OS SERVIDORES ATIVOS —NO
AUDITÓRIO HÉLIO MOREIRA—NO PAÇO MUNICIPAL:
Auditório com 120 assentos, confortáveis, com um palco de aproximadamente 8mts x
4mts, que possibilita a alocação de aproximadamente 8 atendentes. Possui uma ampla
recepção que antecede a Auditório, com banheiro e bebedouros, onde será efetuado os
trabalhos de atendimento e verificação dos documentos obrigatórios.
,Localizado na Av. XV de Novembro, 701 - Bairro — Centro - CEP 87.013-230, com
atendimento das 8 às 17 horas, de segunda à sexta feira.

UNIDADE PERMANENTE DE ATENDIMENTO PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
— NA MARINGÁ PREVIDÊNCIA:

PRODUTO 02— CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ-PR

PÁGINA: 22

CONSÓRCIO SERCONPREV
SERCONPREV-AHF-WEBTECH

Foi disponibilizada a área de acesso a sede do Maringá Previdência, a área de
aproximadamente 60 m2 considerando o amplo corredor de acesso, a área possibilita a
instalação da estrutura necessária para realização do Censo Cadastral dos Aposentados
e Pensionistas.
Endereço: Av. Carneiro Leão, 135— térreo - Edifício Centro Comercial Europa - Bairro —
Centro - CEP 87.013-932, com horário de atendimento das 08h00 às 17h00 de segunda
a sexta feira.
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES PERMANENTES DE ATENDIMENTO:
DATA DE
LOCAL

CONVOCADOS

AUDITÓRIO HÉLIO
SERVIDORES ATIVOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

5.

HORÁRIO DE
DATA FINAL

INÍCIO

ATENDIMENTO

05/10/2015

20/11/2015

08h00 as 17h00

23/11/2015

04/11/2015

08h00 as 17h00

MOREIRA
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

IMPLEMENTAÇÃO DO CENSO

5.1. INSTITUIÇÃO DO CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO E A CONVOCAÇÃO DOS
SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ENTE FEDERATIVO:
O Censo Cadastral Previdenciário dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas
do Município de Maringá, foi instituído por meio do DECRETO N2 1499/2015, que
estabeleceu o Censo Cadastral Previdenciário dos servidores públicos detentores de
cargo efetivo, ativos, aposentados e pensionistas, do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Maringá (ANEXO VI-A).
A regulamentação dos procedimentos do Censo Cadastral Previdenciário instituído
pelo Decreto 1499/2015 de 04 de setembro de 2015, ocorreu através da Portaria
015/2015, com objetivo de estabelecer, as normas especiais e procedimentos
operacionais necessários à efetivação do Censo Cadastral Previdenciário dos
servidores públicos detentores de cargo efetivo, ativos da Administração Direta,
Autárquica, Fundacional e da Câmara Municipal, e aposentados e pensionistas
segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município. (Anexo VI-B).
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5.2. CARGA DE DADOS E CONFIGURAÇÃO DO SIPREWGESTÃO - ENTE:

A equipe técnica de T.I. da empresa consorciada realizou as tarefas abaixo descritas
relacionadas à infraestrutura do Ente:
Extração dos dados do banco de dados de origem
Tratamento das informações extraídas
Geração dos arquivos XML SIPREV/Gestão
Importação dos arquivos XML para base de dados no SIPREV/Gestão
Emitir relatórios de inconsistências dos dados importados
Realizar ajustes nas inconsistências encontradas
Montar ponto de atendimento
Configurar ambiente de teste do SIPREV/GESTÃO
Realizar testes no ambiente e base de dados de produção
Realizar configuração final para a realização do censo

5.2.1 IMPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS NO SIPREWGESTÃO:

Durante a fase de implementação do CENSO no Ente, a equipe responsável pela T.I.
da empresa consorciada e do Ente, fizeram inúmeros contatos via e-mail, com
objetivo de alinhar as informações sobre o banco de dados para a carga no
SIPREV/GESTÃO.

I.

EXTRAÇÃO DOS DADOS CONFORME O FORMATO TXT ou EXCEL DEFINIDO:

Devido aos problemas detectados na geração do XML conforme o padrão
estabelecido pelo MPS a consorciada Webtech, convencionou com o ente em
extrair os dados no formato TXT, para posterior geração do padrão XML e
importação no sistema do SIPREV. A empresa consorciada encaminhou via email um layout desenvolvido para análise e preenchimento pela equipe técnica
de T.I. da Prefeitura Municipal de Maringá.
No decorrer das atividades de geração do padrão TXT, foram verificadas
diversas dúvidas e inconsistências, que foram tratadas entre os técnicos da
Consorciada e do Ente, em alguns casos com o suporte da equipe do MPS.

Antes de formatar os dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas
da Prefeitura Municipal e da Maringá Previdência, para o formato XML, foi
efetuado uma pré-análise dos dados, onde detectou-se as seguintes
ocorrências:
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Problemas Maringá Layout Webtech

PREVIDENOA
Layout Servidor:
252 pessoas sem nome de mãe;
27 pessoas sem CEP
124 pessoas sem RG
2 pessoas com RG possuindo letras
1101 pessoas sem município de residência
1102 pessoas sem país de nascimento
885 sem escolaridade
124 sem órgão emissor de identidade
4 sem estado de emissão de identidade
Layout Benefício
2 pessoas sem data de inicio do beneficio
Layout Dependente Pensionista
756 pessoas sem estado civil
36 sem nome da mãe
21 sem CEP
869 sem escolaridade
Layout Financeiro -Sem problemas no layout previamente identificados;
Layout Vínculos Funcionais -Sem problemas no layout previamente
identificados;

PREFEITURA
Layout Servidor:
2 pessoas sem estado civil
766 pessoas sem nome de mãe
39 pessoas com numero de RG de apenas um digito
4095 pessoas sem data de expedição do RG
6 pessoas sem município de nascimento
Informação se é ou não instituidor de pensão não preenchida em
nenhum registro

Layout Benefício
Layout Dependente Pensionista
6788 pessoas sem nome de mãe
8312 pessoas sem CEP
8284 pessoas sem município de residência
8284 pessoas sem estado de residência
Todos os registros sem tipo_registro, escolaridade, país de nascimento
Não há informações de matrícula;
Layout Financeiro -Sem problemas no layout previamente identificados;
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Layout Vínculos Funcionais
Campos não existentes no arquivo enviado: poder, gestora,
cargo_acumulacao, contagem_especial, tecnico_cientifico,
dedicacao_exclusiva, aposentadoria_especial,
tipo_servidor,tipo_magisterio

Após os ajustes na base de dados da Prefeitura Municipal e da Maringá
Previdência, conforme as inconsistências verificadas foram geradas os arquivos
XML.
Os trabalhos de geração dos arquivos no formato XML dos servidores da
câmara municipal, só teve início após o dia 14/08/2015, por conta do
recebimento dos dados ocorridos somente nesta data.
II.

CARGA DO BANCO DE DADOS DO SIPREV:
Após a regularização das inconsistências foram efetuadas as cargas no
SIPREV/Gestão. Sendo que a última base importada e aprovada para realização
do Censo Cadastral Previdenciário foi do dia 03 de outubro de 2015 e
apresentou um total de 13.070 servidores cadastrados na base, entre
servidores ativos, aposentados e pensionistas.

5.2.2 AVALIAÇÃO DOS DADOS NO SIPREV/GESTÃO:
O aplicativo SIPREV/Gestão instalado na estrutura da Prefeitura Municipal de
Maringá está na versão 2.04.01 e segue acompanhamento e análise dos dados:
Tabela 4: Resumo do censo (Fonte: SIPREV/Gestão MARINGÁ PREVIDÊNCIA )
Servidores Ativos

10.304

78,88%

Servidores Aposentados

2.303

17,62%

Pensionistas

455

3,49%

Outros Ativos

8

0,01%

Total de Servidores

13.070

100,00%

Tabela 5: Relatórios Pré-censo (Fonte: SIPREV/Gestão MARINGÁ PREVIDÊNCIA)

Inconsistências no Cadastro do Servidor
Servidores Inconsistentes

2.780

Dependentes Inconsistentes

o
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Dados Cadastrais do Servidor
Total de Servidores

10.304

Total de Vínculos Funcionais

12.928

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Maringá possui em sua
base 13.070 servidores, sendo 10.312 (78,89%) servidores ativos, 2.303 (17,62%)
aposentados e 455 (3,49%) pensionistas do RPPS — Regime Próprio de Previdência
Social. Do total de servidores e pensionistas, nenhum possui idade acima de 100
anos.

O número de dependentes registrados é de 15.105 pessoas, onde não constatamos
inconsistência.

Tabela 6: Resumo de Dependentes (Fonte: SIPREV/Gestão MARINGÁ PREVIDÊNCIA)

Companheiro(a)

34

0,23%

Cônjuge

6320

41,84%

econômica

13

0,09%

Filho(a) inválido(a)

21

0,14%

Filho(a) menor não emancipado(a)

8247

54,60%

Irmão(a) inválido(a) com dependência econômica

1

0,01%

Outros

465

3,08%

Pai(mãe) com dependência econômica

4

0,03%

Total de Dependentes

15.105

100,00%

Enteado(a) menor não emancipado(a) com dependência

Tabela 3: Inconsistências (Fonte: SIPREV/Gestão MARINGÁ PREVIDÊNCIA)

Pré-Censo
Ativos Aposentado
CPF não cadastrados (para todas as situações)

O

O

PIS/PASEP não cadastrados (ativo e aposentados)

O

788

Data de nascimento não cadastrada (exceto

o

o

instituidor)

o

Sexo não cadastrado (exceto instituidor)
Nome da mãe não cadastrado (exceto instituidor)

O

O

RG não informado

O

113

Data de Inicio cargo/emprego posterior ou igual à

O

O
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data de óbito
Data de Exercício posterior ou igual ao óbito do

O

11

servidor
Não há cadastro de Vínculo Funcional com

442

Movimentação Funcional
Idade acima de 100 anos

O

Nenhuma movimentação funcional informada

442

Nenhum registro financeiro informado

2.778

Jornada de trabalho semanal não informada

372

Data de ingresso no serviço Público não

O

Informada
Tempo de RPPS Concomitante

O

Empregador não informado no CTC do RGPS

O

CPF não informado

O

Motivo de início de dependência não informado

455

Sexo não informado

O

Idade acima de 100 anos

O

Data de início de pensão não informada

455

Data de término previsto expirada

O

Instituidor de pensão não informado

13

Idade maior que a maioridade

11

Ainda com relação a inconsistências cadastrais podemos registrar a ausência de
informação de PIS/PASEP em 788 em servidores aposentados.

Com base nos relatórios de Inconsistências Funcionais e Financeiras a maior
inconsistência foi "Nenhum registro financeiro informado" com 2.778 registros que
corresponde a 20,87% dos servidores encontrados no sistema.

Em relação aos pensionistas, destaque para as inconsistências de "Motivo de início de
dependência não informado" e "Data de início de pensão não informada" que
apresentou todos os pensionistas sem a informação.

Os servidores ativos do Município de Maringá estão lotados em 4 órgãos.

Tabela 4: Qualificação de Dados (Fonte: SIPREV/ Gestão PM - Maringá)

Endereço do Ente Federativo
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Maioridades

1

Chefe do Executivo

1

Alíquota

3

Limite Remuneratório

1

Órgão

4

Servidor

13.004

Vinculo RGPS

0

Vinculo RPPS

12.928

Movimentação Funcional RGPS

0

Movimentação Funcional RPPS

12.929

Tempo de Contribuição do Servidor no RGPS
Tempo de Contribuição do Servidor no RPPS

o

Tempo sem contribuição

O

Tempo fictício

o

Histórico financeiro do servidor

10.515

Dependentes do Servidor

15.067

Pensionista

455

Função Gratificada

o

Benefício do servidor

o

Benefício do pensionista

o

5.2.3 CONFIGURAÇÃO E TESTE DO SIPREV/GESTÃO:

Para a instalação e configuração do SIPREV/Gestão no ambiente operacional do Ente,
a equipe responsável pela T.I. da empresa consorciada em conjunto com a equipe de
T.I. do Ente, efetuaram diversos procedimentos para efetiva disponibilização do
aplicativo.

I.

PROBLEMAS APRESENTADOS NO SIPREV/GESTÃO V.02.03
Os problemas apresentados no SIPREV 02.03, foram comunicados via telefone
pela equipe técnica da empresa consorciada, sendo formalizada por e-mail para
registro das ocorrências durante a implementação do censo no Ente.

CONFIGURAÇÃO DO SIPREV/GESTÃO:
O SIPREV/Gestão foi instalado em ambiente Linux e os usuários foram
cadastrados pela responsável do censo Sra. Maria Silvana, conjuntamente com
a Coordenadora Local da empresa consorciada, Srta. PAMELA SANTOS
AZEVEDO.
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II.

TESTES DO SIPREWGESTÃO COM AS BASES DE DADOS:
Os testes foram realizados a partir do dia 25 de setembro, foram efetuadas pela
coordenadora local designada pelo Ente e a Coordenadora Local da
Consorciada Pamella Santos Azevedo, onde constatou as seguintes
inconsistências.

ATIVO
Jornada de Trabalho Semanal não informada — (Poderá ser atualizado pelo recenseador,
porem, não foi pedido nenhum documento de prova e ocupara mais tempo no
atendimento, pois essas informações terão que ser preenchidas na "aba" do histórico
funcional. Observando que sem a jornada, automaticamente teremos que informar o local
de trabalho).
Câmara municipal de Maringá —74 servidores
Maringá Previdência —73 servidores
Prefeitura Municipal de Maringá —10233 servidores
Nenhum Registro Financeiro informado — (não se conclui o censo sem essa
informação, observando que para cada Histórico funcional informado, existe um
Registro financeiro).
Câmara municipal de Maringá —02 servidores
Maringá Previdência —15 servidores
Prefeitura Municipal de Maringá —111 servidores

APOSENTADOS
Nenhum Registro Financeiro informado — (não se conclui o censo sem essa informação,
observando que para cada Histórico funcional informado, existe um Registro financeiro).
Maringá Previdência —1864 servidores
Prefeitura Municipal de Maringá —01 servidores

PENSIONISTA
Instituidor da Pensão não informado — 13 — (não se conclui o censo sem o Instituidor da
Pensão cadastrado).
Nenhum Registro Financeiro informado — 375 (não se conclui o censo sem essa
informação, observando que para cada Histórico funcional informado, existe um Registro
financeiro).

Todos os ajustes foram efetuados no período de 25 de setembro à 03 de
outubro de 2015, período este que antecedeu o treinamento dos
recenseadores contratados.

PRODUTO 02—CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ-PR

PÁGINA: 30

CONSÓRCIO SERCONPREV
SERCONPREV-AHF-WEBTECH

III. PROBLEMA NO SERVIDOR SIPREV:
Após os devidos preparativos para o início do Censo Cadastral em Maringá,
ocorreu um problema no Servidor Siprev no dia 01 de outubro, vésperas do
início do Censo, após várias tentativas frustradas de reestabelecimento dos
serviços, o responsável técnico do Ente em conjunto com os técnicos e da
Consorciada Webtech e do Ministério da Previdência, solucionaram o
problema, reinstalando o ambiente operacional e o Aplicativo SIPREV/Gestão,
situação reportada ao MPS e o ambiente SIPREV/Gestão reestabelecido pelos
próprios técnicos do MPS.

5.2.4 CONFIGURAÇÃO E CARGA DA APLICAÇÃO DE AGENDAMENTO:

Visando á orientação do Ministério da Previdência Social, para que não houvesse
tumultos e filas durante o atendimento do censo, a empresa consorciada em comum
acordo com o Ente, disponibilizou o sistema de agendamento para melhor atender os
convocados.
Para o melhor funcionamento do sistema de agendamento, a empresa consorciada
disponibilizou ao Ente uma "máquina virtual", em formato virtuais Vmware ou
VirtualBox. Internamente a máquina virtual possui sistema operacional Linux,
configurada para ambiente de rede.
Conforme definido o procedimento de convocação foi efetuado com o agendamento
prévio do censo dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, considerando a
seguinte regra:
Ativos por mês de aniversário em ordem alfabética, no período de 05 de
outubro a 20 de novembro;
Aposentados e pensionistas por mês de aniversário em ordem alfabética, para
o período de 23 de novembro a 04 de dezembro.

5.3

PROCEDIMENTOS DO CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO:

I.

AGENDAMENTO:
Objetivo: Efetuar o atendimento através de agendamento prévio, por intervalo
de hora em um determinado dia. Possibilidade de realizar novo agendamento
nos casos de impossibilidade do comparecimento na data da indicada na
convocação.
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Procedimentos:
O servidor ativo, aposentado e pensionista deverão se recadastrar de
acordo com o período previsto na Portaria 015/2015, observado a data
indicada na carta de convocação;
Na impossibilidade de comparecimento na data, horário previsto no na
cata de convocação, o servidor deverá efetuar novo agendamento pelo site
do www.maringaprevidencia.com.br ou www2.maringa.pr.gov.br.

II.

ATENDIMENTO E VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
Recepciona-se o convocado;
verifica-se a condição do recadastrando ou convocado, verifica-se os
documentos conforma a condição (ativo, aposentado ou pensionista);
se os documentos estiverem em conformidade com as exigidas
estabelecidas na Portaria 015/2015, para os ativos, aposentados ou
pensionistas, ocasião em que será emitida a senha de atendimento
conforme a hora agendada, ou se for caso de encaixe a senha de encaixe.

III. RECENSEAMENTO NO 51PREV/GESTÃO:
Chama o convocado conforme a sequência de senha;
apresentar os documentos originais ou cópias autenticadas;
conferência dos dados apresentados no SIPREV/Gestão com os
documentos apresentados;
realizar as inclusões, alterações ou complementação dos dados cadastrais
conforme os documentos apresentados;
emitir o Relatório de Recadastramento Individual;
solicitar ao recadastrando a conferencia e a assinatura do Relatório
Individual de Recadastramento;
emitir e assinar o comprovante de recadastramento e entregar ao
convocado.

5.4. PREPARAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:
5.4.1. SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO E TRIAGEM,
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECENSEAMENTO NO SIPREV:

Considerando as atividades durante a fase de atendimento do Censo Cadastral, a consorciada
efetuou a contratação e alocação da equipe técnica descrita abaixo, para execução do Censo
Cadastral no Município de Maringá, conforme estabelecido na Fase de Preparação no Ente.
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Foram contratados 13 profissionais, sendo 4 para Atendimento e Triagem, 1 para
foto, 8 para recenseamento no SIPREV/GESTÃO.
A equipe contratada, foi composto por 1 Suporte (TI.), 2 Coordenadoras, alocados
pela empresa consorciada, totalizando assim a quantia de 16 profissionais à
disposição do Ente.
I. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA CONTRATADA PARA UNIDADE PERMANENTE DE
ATENDIMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - ATIVOS:

Ord

NOME

CPF

Função

1

FELIPE TONSSIC FALKOWSKI

070.920.419-10

SUPORTE TÉCNICO

2

PAMELA SANTOS AZEVEDO

024.434.861-84

COORDENADORA

3

DYANE LUZIA DEL PASSO

012.213.979-82

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

4

ELISANGELA CRISTINA

026.396.739-55

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

5

ELTON CARLOS DO NASCIMENTO

054.915.189-30

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

6

ISABELLA DE LIMA SOUSA

092.569.799-00

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

7

JESSICA DINIZ BRANDÃO

092.764.939-05

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

8

LENISE MARIA RIBEIRO ALVES

051.250.841-07

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

9

LIGIANE AGUIAR DA SILVA DE OLIVEIRA

080.189.579-08

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

10

MARIA LUIZA DE SOUZA ROCHA

081.449.389-09

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

11

NATALIA ROCHA ALMEIDA

394.938.678-54

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

12

SUELEN ROBIM DE ARAUJO

100.310.679-05

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

13

THAIS DE SOUZA FEROLDI

080.657.019-90

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

14

THIAGO HENRIQUE SIQUEIRA DIAS

051.520.959-08

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

15

VANESSA DOS SANTOS VERONEZE

089.060.029-55

FACILITADOR CENSO CADASTRAL

5.4.2. TREINAMENTO CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO:

Treinamento da nova equipe da empresa consorciada foi realizado no dia 01 de
outubro de 2015, com carga horária de 4 horas, no auditório da Auditório Hélio

Moreira no Paço Municipal, abordando os conceitos previdenciários básicos, as
regras para a realização do censo cadastral, bem como os procedimentos para o
atendimento dos convocados, tendo sido utilizado no referido treinamento o
"Manual do Censo Cadastral Previdenciário de Maringá", elaborado pela empresa
consorciada, ANEXO VII.
Conteúdo Programático:
Regime de contratação dos Servidores Público
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Regimes Previdenciários
Benefícios Previdenciários
Casos de Representação
Dependentes Previdenciários
Objetivos do Censo Previdenciário Cadastral
Períodos e Locais
Documentação exigida para realização do Censo Cadastral Previdenciário de
Maringá
Recepção e Triagem
Recenseamento
Atendimentos diferenciados

5.4.3. TREINAMENTO SIPREWGESTÃO:
A equipe da consorciada Webtech, participou do treinamento SIPREV/GESTÃO de
RPPS, referente ao Censo Cadastral Previdenciário, promovido pela Secretária de
Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social em Brasília/DF. O
referido treinamento foi realizado nos dias 20 e 21 de janeiro de 2015, o qual foi
replicado aos novos profissionais contratados pela empresa consorciada, com carga
horária de 16h/aula, sendo 8 horas teoria e 8 horas prática.
O treinamento dos novos funcionários da consorciada foi realizado no dia
02/10/2015, nas instalações do Auditório Hélio Moreira, com carga horária de 8
horas, sendo 4 horas de teoria e 4 horas de prática, no auditório da Auditório Hélio
Moreira, estrutura disponibilizada para realização do censo cadastral, visando à
capacitação prática no uso do aplicativo SIPREV/Gestão.
Para facilitar o treinamento foi desenvolvido pela equipe da consorciada, um tutorial
do SIPREV/Gestão, parte integrante do Manual do Censo Cadastral Previdenciário de
Maringá ANEXO VIII,

o qual abordou os conteúdos programáticos abaixo

relacionados:

Visão geral do sistema;
Inclusão, alteração, complementação dos dados cadastrais censo;
Seleção de beneficiários;
Convocação de beneficiários;
Emissão da carta de convocação;
Atualização de dados cadastrais dos beneficiários convocados;
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Informações a serem atualizadas;
O que é pendência e o que é inconsistência;
Comprovante do recadastramento;
Parecer Social;
Representante legal.

5.4.4. TREINAMENTO WEBAGENDAMENTO:
O treinamento foi realizado no dia 01/10/2015, foram direcionados os novos
funcionários da empresa consorciada, bem como para os colaboradores do Ente,
sendo, referido treinamento foi exclusivo para o uso do sistema, WebAgendamento.
Com base no Tutorial do WebAgendamento, parte integrante do Manual do Censo
Cadastral Previdenciário de Maringá, ANEXO VIII.
Conteúdo Programático: No treinamento foram abordados os itens abaixo
relacionados:
Procedimento de agendamento (WebAgendamento)
Procedimento para abordagem durante a triagem para a verificação dos
documentos exigidos
Explicação sobre o WebRecad
I. IMAGENS DO TREINAMENTO DA EQUIPE DA EMPRESA CONSORCIADA:
Figura 01: Treinamento da
nova equipe.
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Figura 02: Treinamento da
nova equipe.

5.5

CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS:
A "carta de convocação" com o agendamento do recenseamento preestabelecido foi
emitida para servidores ativos, aposentados e pensionistas e impresso em ordem
alfabética por órgão de lotação, para os ativos, e cada chefe da unidade recebeu o
conjunto de convocações de seu pessoal na Reunião das Chefia realizada no
Auditório Hélio Moreira nos dias 23 e 24 de setembro de 2015.
As cartas de convocação, dos aposentados e pensionistas, foram encaminhadas para
Maringá Previdência para encaminhamento via Correios. Os modelos das cartas de
convocações utilizadas pelo Ente encontram-se no ANEXO VII.

Conforme a programação estabelecida pelo Ente, a consorciada Webtech processou
o pré-agendamento conforme o mês de aniversário.
IMAGENS DA ENTREGA DA CARTA CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS:
Figura 03: Entrega das cartas
de convocações dos servidores
ativos que ocorreu durante as
reuniões das chefias, realizada
nos dias 23 e 24 de setembro
de 2015.
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Figura 04: Entrega das cartas de
convocações dos servidores
ativos que ocorreu durante as
reuniões das chefias, realizada
nos dias 23 e 24 de setembro
de 2015.

5.6. DIVULGAÇÃO DO CENSO:
Tendo em vista que a divulgação do Censo Cadastral Previdenciário ficou a cargo dos
Entes e, considerando que o sucesso dependerá diretamente de uma boa campanha
de divulgação com o objetivo de sensibilizar os servidores sobre a importância da
questão previdenciária e da manutenção do cadastro atualizado.
5.6.1. REUNIÃO COM O PREFEITO DE MARINGÁ E REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO
DA PREVIDÊNCIA:
Reunião realizada com o Prefeito de Maringá com os representantes do Ministério da
Previdência e todos os servidores envolvidos com o censo, visando a divulgação e a
conscientização do grupo para importância dos serviços.
Reunião

Figura 05:
realizada

no

15/09/2015,

dia
com

Prefeito Municipal de
Maringá, representantes
do

Ministério

da

Previdência,
representante

do

Consórcio Serconprev e
os servidores envolvidos
no Censo Cadastral
Previdenciário.
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5.6.2. REUNIÃO COM AS CHEFIAS DO ENTE:
Reunião realizada no dia 23 e 24 de setembro de 2015, no auditório da Auditório
Hélio Moreira no Paço Municipal, que contou com a presença de aproximadamente
200 pessoas, cujo objetivo foi à conscientização e divulgação do Censo Previdenciário
Cadastral:

Pautas:
Conscientização e compreensão sobre a exigência dos documentos;
A responsabilidade das chefias em divulgar o censo;
O agendamento;
Locais e Períodos do censo cadastral;
O acesso ao reagendamento será pelo sítio da Maringá Previdência;
Documentos exigidos para o censo cadastral;
Obrigatoriedade do censo;
Casos diferenciados para o atendimento: os que estão no exterior, residentes
fora do Estado, impossibilitados de locomoção.

Figura 06: Primeira
reunião com as
chefias da Secretaria
de

Educação,

realizada no dia
23/09/2015
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Figura 07: A segunda

e terceira reunião foi
divida

em

dois

períodos, sendo uma
no

período

da

manhã e ultima no
período da tarde, do
dia 24/09/2015.

O êxito da presente reunião se deu pela rápida divulgação dos participantes aos
demais servidores dos respectivos setores e departamentos.

5.6.3. MEIOS DE COMUNICAÇÃO E PEÇAS PUBLICITÁRIAS:

Tendo em vista que a divulgação do Censo Previdenciário Cadastral ficou a cargo dos
Entes e, considerando que o sucesso depende diretamente de uma boa campanha de
divulgação, com o objetivo de sensibilizar os servidores sobre a importância da
questão previdenciária e da manutenção de seu cadastro atualizado a Maringá
Previdência, utilizou os meios publicitários abaixo relacionados para atingir o seu
público alvo.

I.

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL:

A) SITE — MARINGÁ PREVIDÊNCIA:
http://www2.maringa.prgov.br/site/index.php?sessao=02celSd9c81q02&id=282
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B) SITE - PREFEITURA DE MARINGÁ:
http://www2.maringa.prgov.br/site/index.php?sessao=02cend9c81q02&id=282:
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II. MEDIA ON-LINE DE NOTÍCIAS:

A) CBNMARINGA:
http://www.cbnmaringa.com.br/page/noticias_detalhe.asp?cod=239576:
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B) SITE TNONLINE:
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C) SITE ODIARIO:
http://maringa.odiario.com/maringa/2015/09/censo-previdenciario-dosservidores-municipais-de-maringa-comeca-dia-5-de-outubro/1469755/:
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MIDIA IMPRESSA:

A) JORNAL DO POVO:

JORNAL DO POVO

liretor Luiz Carlos Miele
Artista tinha 77 anos e seu ultimo trabalho na Globo foi em setembro

Cerca de 300 servidores atualizam diariamente
cadastro no Maringá Previdência
3°

Censo Previdencieno vai cadastratsenidonss municipais advas, aposentados, pensionistas
dentes

A

equipe do Censo Previdenciário atende em
média 300 pessoas por dia
para cadastramento no Paço
Municipal. A atividade teve
início no dia 5 de outubro e é
vaiada para servidores municipais ativos, aposentados,
pensionistas e dependentes,
que serão cadastrados no
primeiro Censo Previdenciário de Maringá conforme convocação. Os convocados são
atendidos em uma estrutura
montada noAuditório Hélio
O Censo servirá para to; àrím"rii vítiimladris ar; fIttraili‘i,

rio de Maringá. De 23 de
novembro a 4 de dezembro
atendimento será feito exclusivamente na Maringá Previdência, In-alinda na avenida Carneiro Leão.
Nesse período inicial, cerca de 8% dos convocados
não vieram na data prevista e
não reagendaram o atendimento. Estes devem entrar
em contato com a Secretaria
de Reemos Humanos ou na
Maringá Previdência afim de
regularizar a situação. O sis-

Maringá Previdência Aquele que mora em outra cidade
deverá encaminhar uma declaração autenticada uru cartório.
Os servidores que vierem
ao Paço Municipal terão um
estacionamento próprio, onde
Censo será feito. As pessoas que passarem do período de realização do Censo
sem comparecer para realizar a atualização cadastral
terá o salário suspenso.
Maringá foi uma das 47

445109111PP4AP::
fOrinaçães e donsUlta • cie

ci440559,11
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IV. INFORMATIVO:

MARINGÁ
k It kÀ Á VI
ANO 2 • EDIÇÃO 2 • 1' SEMESTRE 2015

CENSO PREVIDENCIÁRIO
vai atualizar cadastro de servidores municipais
m 2015, servidores municipais ativos, aposentados,
pensionistas e dependentes devem ser recadastra,
dos Maringá foi uma das cidades selecionadas pelo
Ministério da Previdência Social e patrocinado pelo Banco
interamaricana ele Desenvolvimento (BID) pena integrar
Censo Pravidenciário Cadastral programa que elegeu
47 entre os deis Mil Municipies brasileiros que possuem
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). No Paraná

o

"Os dados revelados pelo censo irão
abastecer um sistema que vai cruzar todas
as informações relativas à aposentadoria
dos servidores públicos, a fim de alimentar
~banco de dados consistente"

também foram selecionada as cidades de Campo Largo,
Paranavaí e Londrina, que servirá de piloto ao programa.
Os dados revelados pelo censo Irão alimentar urn sistema que

em que o servidor deve comparecer à sede da autarquia. Em

vai onizertodas es informaçães relativas à aposentadoria dos

sentado, o mesmo é vleftado por equipe de Maringá Previdennia.1) servidor que mora em outra cidade deve encaminhar uma

servidoras públicos, a fim de alimentar um banco de dados

caso de doença que impossibilite a locomoção do servidor apo-

consistente. A Webteoh, do Piauí, ganhou a licitação realizada

declaração autenticada em cartório. Excepcionalmente este

pelo Ministério! de Previdência para aplicar o censo e irá registrar os dados em equipe mentos doados pelo próprio ministé-

ano, o retedastreMentO Ocorrerá exclusivamente no perlado
agandedo pare e realização do censo exigido pela Ministério.

rio • um computador/servidor. sele computadores, um scanner e dois notebooks. Maria Silvava Barbosa Rip, Gerente de

Os servidores em atividade, ao contrário, nunca haviam
sido recenseados, a que Justifica e importância e a ne-

Administração da Maringá Previdência, diz que a atualização

cessidade do Censo Previdenciério Cadastral. Dependentes e os pensionistas também devem ser recedastrados.

dos inativos é feita anualmente no inda do ElfliVEllnáriU, ocasião

I MARINGÁ
I Previdência
Autarquia espacial municipal com autonomia

São segurados da Maringá Previdência
• SEGURADOS ATIVOS
ServIdormetedveisdalerefekam,MaarquiaseCentanideVemadona
SEGURADOS INATIVOS
Servidores
mdos da Maringá Previa-mia que uenfreem

administrativa, técnica e financeira, atuante
na formação de património capaz de garantir
a aposentadoria es pensão a servidores públicos municipais silvos, inativos a pensionistas.

PENSIONISTAS
Dependentes& enleantes incitadas da Maringá Previdencia
que usufruem do beneficio da pensão por morte

Lhe

1.
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MARINGÁ
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2015

DATAS E LOCAIS PARA O

CENSO PREVIDENCIÁRIO

O CADASTRAL
SERVIDORESATWOS
IN Auditório Hélio Moreira (paço municipal)

FIQUE ATENTO!
As datas do censo
serão publicadas em

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
El Sede da Maringi Previdência

www.inaringa.pr.gov.hr
www.matingaprevidencia.combr

DOCUMENTOS e NECESLAR
oronS
! PARA O CENSO DOS SERVIDORES ATIVOS
a) gocurnemo oficial de Identificação com foto (RU. Carteira
Nacional de Habilitação ou Carteira de Registro Profissional,
com validade ern todo o território nacional e emitida por órgão
de regai amentação profissional (não pode ser crachá da PSIU
nem Carteira da Maringá Prevideneis))
CPF
Comprovante de residência (tonta de rire, água, telefone cê
cartão de crédito)
Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de
casamento quando casado ou declaração de união estável feita
perante tabelião, quando companheiro (a) e Certidão de óbito
querida viúvo (a)
Carta° (inúmero) doPASEP/PISPUT
O Titulo de Eleitor
g) Certidão de nascimento se solteiro. Certidão de casamento
se casado ou coro averbação de separaçãofilivoncio no teso de
companheiro (e)
PARA O CENSO DOS DEPENDENTES - FILHOS
MENORES DE 18 ANOS
b) C
ertidão de nascimento dee-filha menores dele anos
PARA O CENSO DOS DEPENDENTES - FILHOS
MAIORES DE aB
Ef011 INVÁLIDOS

ANOS

a) CPF
b).Certicato de NOSCiment o dos filhas maiores no caso de
inválidos
'Oleado de invalidez com CID, quando filho Inválido

PARA O CENSO DOS CÔNJUGES
e) CPF
b) Certidão de Casamento
PARA O CENSO DOS COMPANHEIROS
Oba: Desde que reconhecido corno dependente previdencládo
através de prosemo especifico DO RPDS
CPF
Dec lam ção Pública ou Particular (tom reconhecimento das
assinaturas de união estável)
ti) Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de amamento
atualizada a avaliada, se viúvo, divorciado ou separado
judicialmente

PARA O CENSO DOS SERVIDORES APOSENTADOS
a) Documento oficial de identificação cum figo (Rã. Carteira
Nacional de Habiliteoão ou Carteira de Registro Profissional
com validade em todo o te rrite rio nacional e emitida por órgão
de regulamentação profissional (não pode ser crachá da PIM
nem Certeira da Maringá Previdência))
CPF
Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone eu
cartão de crédito)
Certidão de ReSeimento enodo solteiro, Certidão de
casamento quando casado ou Declaração de união estável
quando companheiro (e) e Certidão de óbito quando viúvo (a)
Cartão (número) do PASEWPIS/NIT
O Titulo do Eleitor

3
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V. REPORTAGEM TV - PARANÁ NOTÍCIAS (DVD):
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5.7. INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO:

5.7.1 REDE LOGIA E ELÉTRICA:
A infraestrutura de rede lógica, rede elétrica e telefone, foram disponibilizados pela
MARINGÁ PREVIDÊNCIA, conforme "Acordo de Cooperação", firmado Entre o MPS e o
Município.
Na área interna do Auditório o Ente disponibilizou a rede elétrica com 8 pontos elétricos para
os notebooks e monitores e 2 pontos adicionais para impressoras e disponibilizou ainda um
switch de 24 portas para conexão dos notebooks à rede do SIPREWGestão.
Na área externa do auditório, no caso na área de recepção, o Ente disponibilizou a rede
elétrica para 7 pontos elétricos, sendo 5 nata os notebooks e 2 para impressoras e a rede
lógica com 5 pontos.

5.7.2 MOBILIÁRIOS:
A prefeitura Municipal de Maringá, disponibilizou 8 mesas para instalação dos guichês para
atualização cadastral e 5 mesas para recepção e verificação dos documentos e as cadeiras
para os facilitadores da consorciada, para os colaboradores e para os convocados em
atendimento.

5.7.3 EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS:
Os equipamentos e materiais de escritório foram disponibilizados pela empresa consorciada
Webtech, conforme quadro descritivo abaixo:
DESCRIÇÃO

OBSERVAÇÕES

QUANTIDADE

IMPRESSORAS LASER

3

MULTIFUNCIONAL

2

1-IMPRESSORA HP 1606
2-IMPRESSORA HP - P1102W
1-SANSUNG SCX 4200
1-BROTHER DCP 7065
14-LENOVO G40-70

NOTEBOOKS

15

PAINEL DE SENHA

1

PAINEL COM 10 CONTROLES + 01 AJUSTE

TV LED'

1

SAMSUNG FULL HD 40'

MONITOR LED AOC 18,5"

8

AOC 18,5"

MOUSE

12

LOGITECH M185 WIRELESS

1-ASUS
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SCANNERS

1

I SCAN MATE i940 KODAK

5.7.4 MAGENS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO:

I. Paço Municipal — Censo Cadastral Previdenciário dos servidores Ativos:

Figura 08: Estrutura para
efetuar a verificação dos
documentos e a
organização do
atendimento por
agendamento e senha.

Figura 09: Imagem frontal:
Estrutura para efetuar a
verificação dos
documentos e a
organização do
atendimento por
agendamento e senha.

Figura 10: Posto para
coleta de Biometria
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Figura 11: Posto para
captura de foto.

Figura 12: Atualização dos
dados cadastrais no
SIPREV/Gestão.

Figura 13: Atendimento
SIPREV/Gestão

II. Maringá Previdência — Aposentados e Pensionistas:

Será disponibilizado a partir da semana de 16 de novembro, para inicio do Censo
Cadastral dos aposentados e pensionistas em 23 de novembro.
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-F MARINGÁ
1CIA - Previdência dos Servidores
MARINGA PRE
Publicos Municipais de Maringa

Figura 14: Vista da área
para instalação da
Unidade de Atendimento
dos Aposentados e
Pensionistas — Maringá
Previdência

I

Figura 15: Unidade de
Atendimento dos
Aposentados e
Pensionistas — Maringá
Previdência
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5.8 UNIFORMES E CRACHÁS:
A empresa consorciada forneceu para cada facilitador (recenseador e atendente),
inclusive para o coordenador e supervisor local, um colete e um crachá, conforme
modelos:
Figura 16: Modelo do Colete:

ATENDIMENTO

CENSO CADASTRAL
PREVIDENCIÁRIO

neadenositecserease
eersee.eereees

CONSÓRCIO SERCONPREV
SERCONPREV-ALIF-WEBTECH

Figura 17: Modelo de Crachás

01

WebTech

E
C
E
E

NOME DO FUNCIONÁRIO

j
NUMERO 00 RG
NUMERO DO CP F

DATA

3

)

onomissao
)

'

Webtech Software& e Serviços Ltda .

Av. Marechal Deodoro
N° 1.402 - 1° Andar - Centro
Cuiabá-MT 1 CEP: 78005-100
Fone: 65 3622-3779

e
ebTec
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5.9 MATERIAS DE ESCRITÓRIO E DE CONSUMO:

Materiais de escritório disponibilizados pela empresa consorciada Webtech:
MATERIAIS
GRAMPEADORES
EXTRATOR DE GRAMPO

QUANTIDADE
15
15

OBSERVAÇÃO

MOUSE
PAPEL A4

15
20 RESMAS

Um para cada notebook
Com reposição conforme o consumo

TONNERS

2 para cada
impressora

Com reposição conforme o consumo

TELEFONE CELURAR
CORPORATIVO

1

(65) 8153-0140

Fazem parte deste produto, os ANEXOS de I a VIII.

Maringá, em 02 de outubro de 2015.

ILDEMAR ALMEIDA DA SILVA
Representante Autorizado do Consócio SERCONPREV

JÚLIO MINORU TSUJII
Representa da Consorciada Webtech
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6. ANEXOS:

ANEXO I: RESUMO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO
ANEXO II: DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
A - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA - MODELO PREFEITURA
B - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA - MODELO MARINGÁ
PREVIDÊNCIA
ANEXO III: DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA:
A- DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - MODELO
PREFEITURA DE MARINGÁ
B - DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - MODELO
MARINGÁ PREVIDÊNCIA
ANEXO IV: FORMULÁRIO VISITA DOMICILIAR:
A - FORMULÁRIO VISITA DOMICILIAR - ATIVOS E
APOSENTADOS
B - FORMULÁRIO VISITA DOMICILIAR - PENSIONISTAS
ANEXO V: FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO FORA DO ESTADO:
A - FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO FORA DO ESTADO APOSENTADOS
B - FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO FORA DO ESTADO PENSIONISTAS
ANEXO VI: DECRETO E PORTARIA
A - DECRETO 1499 DE 31 DE AGOSTO DE 2015
B - PORTARIA N2 015/15 - MIM PREV
ANEXO VII: CARTA CONVOCAÇÃO
A - ATIVOS
B - APOSENTADOS
C - PENSIONISTAS
ANEXO VIII: TUTORIAL SIPREV/GESTÃO
ANEXO IX: TUTORIAL WEBAGENDAMENTO
ANEXO X: MANUAL DO CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE
MARINGÁ
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ANEXO 1:
RESUMO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO
(RELATÓRIO SIPREV)

ANEXO - PRODUTO 02- CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ

MARINGÁ
MARINGA PREVIDENCIA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA

RESUMO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO
Inicio :02/10/2015

Censo : Censo Maringá 2015

Fim: 30/12/2015

Situação : Em Andamento
Beneficiários selecionados = 13044
Beneficiários recadastrados =

8827

Beneficiários não recadastrados = 4217

UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO:

QTDE CONVOCADOS

% CONVOCADOS

QTDE RECADASTRADOS

% RECADASTRADOS

Unidade de Atendimento Prefeitura

10727

82,24%

8806

67,51%

Unidade de Atendimento Previdencia

2317

17,76%

21

0,16%

13044

100,00%

8827

67.67%

TOTAL

PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃO:

QTDE SELECIONADOS

% SELECIONADOS

QTDE RECADASTRADOS

RECADASTRADOS

MARINGA PREVIDENCIA

O

0,00%

O

0,00 %

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA

O

0,00%

O

0,00%

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

O

0,00%

O

0,00%

MARINGA PREVIDENCIA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

o

0,00%

O

0,00%

O

0,00%

O

0,00%

TOTAL

PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE BENEFICIÁRIO:

QTDE SELECIONADOS

% SELECIONADOS

QTDE RECADASTRADOS

% RECADASTRADOS

Servidores Ativos

1493

11,45%

8805

67,50%

Servidores Inativos

1893

14,51 %

21

0,16%

865

6,63 %

5

0,04 %

Pensionistas
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MARINGÁ
MARINGA PREVIDENCIA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA

RESUMO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO
Censo : Censo Maringá 2015

Inicio :02/10/2015

Situação : Em Andamento

Fim: 30/12/2015
Beneficiários selecionados = 13044
Beneficiários recadastrados =

8827

Beneficiários não recadastrados =

4217
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OBS:
Apresenta informações de um determinado Censo Previdenciário por:
- Unidades de Atendimento, que é o local onde os beneficiários devem comparecer para fazer a atualização cadastral.
- Órgãos aos quais os beneficiários possuem vínculos funcionais.
Versão 2.04.01 Data 17/11/2015

Emissor PAMELLA SANTOS AZEVEDO
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ANEXO II:
DECLARAÇÕES DE RESIDÊNCIA:
A - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA - MODELO PREFEITURA
B - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA - MODELO MARINGÁ PREVIDÊNCIA

ANEXO - PRODUTO 02- CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ

CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO
FORMULÁRIO ANEXO 1- PORTARIA N2 15/15 MGAPREV

PIRIDIMCIA sOroil

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

MATRICULA:

SEGURADO(A):

CONDIÇÃO:

CPF:

[ ] SERVIDOR ATIVO [ ] APOSENTADO [ 1 PENSIONISTA

Declaro para fins do Censo Cadastral Previdenciário que reside no seguinte
endereço:
NÚMERO:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

Maringá,

de

de 2015.

Assinatura do segurado

CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO

MARINGÁ

FORMULÁRIO ANEXO I - PORTARIA N° 15/15 MGAPREV

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

MATRICULA:

SEGURADO(A):

CONDIÇÃO:

CPF:

[ ] SERVIDOR ATIVO [ 1 APOSENTADO [ ] PENSIONISTA

Declaro para fins do Censo Cadastral Previdenciário que reside no seguinte
endereço:
NÚMERO:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

Maringá,

de

de 2015.

Assinatura do segurado
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ANEXO III:
DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
A - DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - MODELO PREFEITURA
B - DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - MODELO MARINGÁ PREVIDÊNCIA

ANEXO - PRODUTO 02- CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ

CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO
FORMULÁRIO ANEXO 1- PORTARIA N2 15/15 MGAPREV

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

ADOS DO SEGURADO:
NOME:

MATRÍCULA:

RG:

CPF:

CARGO:

ÓRGÃO DE ORIGEM:

NÚMERO:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

DADOS DO DEPENDENTE:
NOME:

ENDEREÇO:

CPF:

CONDIÇÃO:

RG:

[ 1 ENTEADO [ ] TUTELADO
Declaro, sob as penas da lei, que o acima citado é meu dependente previdenciário e vive sob
minha dependência econômica.

Maringá,

de

Assinatura do segurado

de 2015.

M ARINGÁ

CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO
FORMULÁRIO ANEXO I - PORTARIA N9 15/15 MGAPREV

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

EG

0.

NOME:

MATRICULA:

CPF:

RG:

CARGO:

ÓRGÃO DE ORIGEM:

NÚMERO:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

DADOS DO DEPENDENTE:
NOME:

ENDEREÇO:

CPR

CONDIÇÃO:

RG:

[ 1 ENTEADO [ 1 TUTELADO

Declaro, sob as penas da lei, que o acima citado é meu dependente previdenciário e vive sob
minha dependência econômica.

de 2015.

Maringá,

Assinatura do segurado
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ANEXO IV:
FORMULÁRIO VISITA DOMICILIAR
A - FORMULÁRIO VISITA DOMICILIAR - ATIVOS E APOSENTADOS
B - FORMULÁRIO VISITA DOMICILIAR - PENSIONISTAS

ANEXO - PRODUTO 02 - CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ

CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO - FORMULÁRIO MPS ANEXO VII

IARINGÁ

VISITA DOMICILIAR PARA SERVIDOR ATIVO OU APOSENTADO
SOCULL

Noite
tel
Nome da mãe
—
gIC
O CC
«
tn o Nome do par
u.1

Estado Civil

o

o->
La ce

Nacionalidade

UF Naturalidade

Escolaridade

SEXO

Data nascimento

Data ingresso Ente Federativo

Portador e Necessid Especiais

Data saida Ente Federativo

Naturalidade

Ci

g

M(
PF
In
m O
(J I— nr CTPS

az

)

F( )

HG

Orgáo ENDed

DT Ensaie RO

UI- HG

PASLP / P15/ NI I

Dl Eped,O. MSS

sés CM

1,1 Ilido de Salter

2014k

SeÇão

CEP

Bairro

UF Th de Eleitor

Lidada

U Logradouro

e Logradouro

gra

5 I M ( ) NÃO ( )

Complemento

J
o

Celular

Telefone

(

)

)

egme

PS (

RPPS (
largo

r

Vínculo Funcional 2°

Data EXeMICIO do Cargo

Orgão

Malricuia

Regime.

RPPS ( ) RGPS ( )
Cargo

Situação Funcional

Vínculo Funcional 1°
Moa/Ano Cortgo

N" da Folha

Vínculo Funcional 20
Uisfkio-EURtr.b N da FOlho

Remunder

7 Rem

esnun duração CantrIOUtiva

Brut

110

munai Sem, no Caigg-

SIM( }

NÃO.( )

"n
Nome
Data nascimento

Nome da mãe

SEXO

MI]

,n
iaa
F
Z
[I

z

la-u

ni
o

F[ [

Nome dg pai

CPF

Tipo de Dependência

Inicio da Dependência

Mialell~
Motivo de Irlid0

Nome
Data nascimento

Nome da mãe

SEXO

M [ ]

F[ ]

Nome do pai

CPF

Tipo de Dependência

Inicio cã Dependência

RG

PASEP / PIS / NIT
Motivo de Inicio

Nome
Data nascimento

Nome da mãe

SEXO

M[ ]

F[ ]

Nome do pai

CPF

Tipo de Dependência

Inicio da Dependência

RG

PASEP / PtS / NIT
Motivo de Inicio

DATA:
Recenseador

Servidor Ativo ou Aposentado

CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO - FORMULÁRIO MPS ANEXO

Nome

:

Nome da mãe

.

Data nascimento

UF Naturalidade

M(

:

'2ortador .Necessid. Especiais
)

F(

Pac

)

SI M ( ) NÃO ( )
Cargo

Data de óbito

Data salda Ente Federativo

Data ingresso Ente Federativo

SEXO

-

Nome do pai

Estado CM

Nacionalidade
.

MARINGÁ

VISITA DOMICILIAR PARA PENSIONISTA

PONVISCU4 SOCIAL

.

vu

Naturalidade
Matricula

Regime
RPPS (

) RGPS (

)
Data Exercício do Cargo

Data Sarda

PASEP t PIS / NIT

RG

Nome
Date nascimento

Nome da mãe

SEXO

M( )
t-i
o
gl
in
ã
o
z
ai
o.

F( )
CPF

Nome do pai
tipo de logradouro

UF Logradouro

Logradouro
CEP

Bairro

Complemento

•

e-mail

Celular

elefone

(

(
)
Tipo de Dependência

Cidade

)
Data de Inicio da Pensão

Motivo de Inicio

Nome
Data nascimento

M (
gs
o
.ct
F
vn
E
O

Nome da mãe

SEXO
)

r(

)

Tipo de logradouro

UF Logradouro

Logradouro

Cidade

Complemento

CEP

Bairro

RG

PASEP / PIS / NIT

CPF

Nome do pai

ci.
e-mail

Celular

elefone

i1

(

)
Tipo de Dependência

)

Data de Inicio da Pensão

Motivo de Inicio

Nome
Data nascimento

M (
rn
O
C
F
In
Z
o
VS
Z
u.i
o.

Nome da mãe

SEXO
)

F(

)

Tipo delcgradouro

UF Logradouro

Logradouro

elefone
( . )
Tipo de Dependência

e-mail

Celular
(

Cidade

Complemento

CEP

Bairro

RG

PASEP / PIS / ND-

CPF

Nome do pai

)

inata de Inicio da Pensão

Motivo de Inicio

Representante
Nome Representante Legai
Tipo Representante Legal

Representante Legal

DATA:
RECENSEADOR

PENSIONISTA
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ANEXO V:
FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO FORA DO ESTADO
A - FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO FORA DO ESTADO - APOSENTADOS
B - FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO FORA DO ESTADO - PENSIONISTAS

ANEXO - PRODUTO 02- CENSO CADASTRAL PREVIDENCIARIO DE MARINGA

CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO - MPS

MARINGÁ

APOSENTADO—COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PRESENÇA NO CARTÓRIO
DE NOTAS (RESICDENTE FORA DO ESTADO IMPOSSIBILITADO DE DESLOCAMENTO)

Nome
tr,
—
Norné de Me
ort
O IX
O
ti,
u, '2 Nome do pai
o->
0, CC

Estado Civil

<544.,
J Nacionalidade

UF Naturalidade

Data nascimento

Data ingresso Ente Federativo

Podador 0Necessid Especiais

Data saida Ente Feel

Naturalidade

C:1

g

SEXO

Escolaridade

M(

5 ovi
,
,,

Cnn

I- E GGPS

92

)

F(

HG

Urge° Exped

DT Emissão RG

Dt Expedição Crus

Uno GTPS

N' Titulo de autor

-UI-

EP

Rb

ZONA

-UI-

Nome Logradouro

v0

SIM( ) NÃO ( )

)
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DECRETO N°. 1499/15

Regulamenta a realização do Censo Cadastral
Previdenciário dos servidores públicos titulares de
cargo efetivo, ativos, aposentados, pensionistas e
demais segurados do Regime Próprio de
Previdência Social — RPPS do Município de
Maringá.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ,
ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas
atribuições legais, 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. 1° - Fica instituído o Censo Cadastral Previdenciário dos segurados do
Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, do Município de Maringá, Estado
do Paraná, que tem por finalidade a criação, atualização e consolidação do
Cadastro Nacional de Informações Sociais dos Regimes Próprios de Previdência
Social.
Parágrafo Único — O Censo Cadastral Previdenciário é de caráter
obrigatório para todos os servidores públicos titulares de cargo efetivo ativos,
aposentados, pensionistas e seus dependentes, da Administração Pública Direta,
Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo.
Art. 2° - A Maringá Previdência — Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Maringá será a responsável pela organização, implementação e
gerenciamento da programação e fiscalização da execução do Censo Cadastral
Previdenciário peia Empresa contratada, assim como pela transmissão dos dados para o
Cadastro Nacional de Informações Sociais de que trata o art. 1°.
Art. 3° - Os recursos financeiros para o custeio da realização do Censo
Cadastral Previdenciário, no que couber, serão à conta de dotação orçamentária do
programa de Apoio à Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social
(PROPEV— segunda fase).
Art. 4° - O Censo Cadastral Previdenciário será realizado no período de 05
de outubro a 20 de novembro de 2015, para os servidores ativos e de 24 de
novembro a 04 de dezembro de 2015, para os servid res aposentados e
pensionistas .

Art. 50 - Na execução do Censo Previdenciário compete a empresa
contratada efetuar a complementação, alteração e a validação dos dados cadastrais dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo, ativos, aposentados, pensionistas e de seus
dependentes do Município de Maringá, 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, pensionistas e seus dependentes deverão apresentar
documentação original ou copia autenticada do titular, durante a execução do
Censo Previdenciário Cadastral.
Art. 60 - O Censo será realizado mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
I - Para o Censo dos servidores ativos (obrigatórios)

Documento oficial de identificação com foto; (RG, Carteira Nacional de
Habilitação ou Carteira de Registro Profissional, com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional
(não pode ser crachá da PMM nem Carteira da Maringá Previdência);
CPF;
Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou cartão de
crédito - de preferência um dos últimos 03 meses);
Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de casamento guando
casado ou declaração de união estável feita perante tabelião, guando
com panheiro(a) e Certidão de óbito guando viúvo(a);
Cartão (número) do PASEPIPIS/NIT;
Título de Eleitor;
Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de casamento se casado ou
com averbação de separação/divorcio no caso de companheiro(a).

II - Para o Censo dos dependentes - filhos menores de 18 anos
(obrigatórios)
CPF;
Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos.

III - Para o Censo dos dependentes - filhos maiores de 18 anos e/ou
inválidos (obrigatórios)
CPF,
Certidão de Nascimento dos filhos maiores no caso de inválidos,

c) Laudo de invalidez com CID, quando filho inválido,

IV — Para o Censo dos Cônjuges (obrigatórios)
CPF:
Certidão de Casamento.

V — Para o Censo dos Companheiros (obrigatórios)
Obs: Desde que reconhecido como dependente previdenciário através
de processo especifico no RPPS
CPF;
Declaração Pública ou Particular (com reconhecimento das assinaturas
de união estável):
Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de casamento atualizada e
averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.

VI — Para o Censo dos servidores aposentados (obrigatórios)
Documento oficial de identificação com foto; (RG, Carteira Nacional de
Habilitação ou Carteira de Registro Profissional com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional
(não pode ser crachá da PMM nem Carteira da Maringá Previdência);
CPF;
Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou cartão de
crédito);
Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de casamento guando
casado ou Declaração de união estável quando companheiro (a) e
Certidão de óbito guando viúvo(a);
Cartão (número) do PASEP/PIS/NIT;
Titulo de Eleitor (exceto para os aposentados maiores de 70 anos).

VII — Para o Censo dos dependentes filhos menores de 18 anos
(obrigatórios)
CPF;
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos.

VIII — Para o Censo dos dependentes filhos maiores de 18 anos e/ou
inválidos (obrigatórios)

CPF;
Certidão de Nascimento dos filhos maiores e/ou inválidos;
Laudo de Invalidez com CIO, quando filho inválido.

IX - Para o Censo dos Cônjuges (obrigatórios)
CPF;
Certidão de Casamento.

X - Para o Censo dos Companheiros (obrigatórios)
CPF;
Declaração Pública ou Particular (com reconhecimento das assinaturas
de união estável);
Certidão de nascimento se solteiro, certidão de casamento atualizada e
averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.

XI - Para o Censo dos pensionistas (obrigatórios)
Documento oficial de identificação com foto; (RG, Carteira Nacional de
Habilitação ou Carteira de Registro Profissional com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional
(não pode ser crachá da PMM nem Carteira da Maringá Previdência);
CPF dos pensionistas;
Comprovante de residência;
Certidão de nascimento quando solteiro ou casamento quando casado
(atualizado nos últimos 06 meses);
Certidão de óbito do Instituidor da pensão (ex-servidor falecido);
CPF do Instituidor da pensão (ex-servidor falecido).

XII - Para o Censo em caso de representação legal - Tutela ou Curatela
(obrigatórios)
CPF do tutelado ou curatelado;
Certidão de nascimento ou casamento do tutelado ou curatelado;
Laudo de invalidez com CID, quando filho inválido, atualizado (últimos 06
meses);
Termo de tutela ou curatela;
RG do representante legal;

f) CPF do representante legal.

Art. 70 - A Maringá Previdência — Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Maringá e a empresa contratada elaborarão plano de execução dos
serviços com a definição dos locais, horários e procedimentos de realização do Censo,
observado o disposto no artigo 6° deste Decreto.

Art. 80 - O Censo é de caráter obrigatório e pessoal, devendo o servidor
titular de cargo efetivo ativo, aposentado ou pensionista comparecer pessoalmente no
local e horários definidos e previamente comunicados, munido da documentação descrita
no
artigo
6°,
para
a
realização
do
Censo
Previdenciário
Cadastral, conforme regulamento a ser baixado pela Maringá Previdência.
§ 1° - O servidor ativo, aposentado, pensionista a ser recenseado que não
comparecer para realizar o Censo de atualização cadastral terá o pagamento de sua
remuneração ou proventos de aposentadoria 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-à na folha de pagamento
imediatamente posterior à do mês em que o servidor fizer o recadastramento, 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, observando o direito da ampla defesa e do contraditório.
§ 4° - O servidor ativo, aposentado ou pensionista a ser recenseado, que se
encontrar incapacitado para comparecer ou se locomover até ao local do Censo poderá
se fazer representar junto ao atendimento especializado da Unidade Gestora do RPPS
para agendamento de visita in loco da equipe da Contratada, informando o endereço
completo com ponto de referência.
§ 5° - Durante a realização do Censo Previdenciário Cadastral será
efetuado o registro fotográfico dos servidores ativos do município.

Art. 90 - O servidor público titular de cargo efetivo, ativo, aposentado e
pensionista que se encontrar no exterior deverá encaminhar à Maringá Previdência, além
da documentação constante no art. 6°, uma declaração emitida por consulado ou
embaixada brasileira no pais em que se encontra.
Art. 100 - O Censo Cadastral Previdenciário será desenvolvido sob as
seguintes diretrizes:
I — Integração de sistema e bases de dados;
II progressiva;

Inclusão dos dados cadastrais no SIPREV/Gestão de forma

III — realização permanente de censo previdenciário com a utilização do
aplicativo SIPREV/GESTÃO;
IV — Validação dos dados no SIPREV/Gestão e trjsmissão para o
CIVIS/RPPS;

V — Tratamento das informações retomadas em forma de relatórios
gerenciais via INFORME/CNIS/RPPS;
VI — Melhoria da qualidade dos dados dos segurados dos RPPS do
Município de Maringá, objetivando a efetivação de avaliação atuarial consistente e a
garantia na agilidade da concessão de aposentadoria e pensão; e
público.

VII — Ampliação do movimento da qualidade e produtividade no setor

Art. 11° - 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. 12° - Fica a Maringá Previdência — Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Maringá autorizada a expedir os demais atos necessários á
regulamentação do disposto neste Decreto.
Art. 13° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Ns. 015/15 - MGA PREV
Regulamenta o Decreto ns 1495, de 31 de agosto de 2015 e
estabelece normas para a realização do Censo Cadastral
Previdenciário dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes,
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, regido pela
Maringá Previdência - Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Maringá.

O Diretor Superintendente da MARINGÁ PREVIDÊNCIA Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá,
no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade
de realizar o Censo Cadastral Previdenciário dos servidores
públicos titulares de cargo efetivo ativos, aposentados,
pensionistas e seus dependentes vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social, regido pela Maringá Previdência,
conforme disposto no artigo 32 e 92, inciso II da Lei Federal n2
10.887, de 18 de junho de 2004:

RESOLVE:

Art. 12 -

Ficam estabelecidas, nos termos desta Portaria, as normas e procedimentos para a realização
do Censo Cadastral Previdenciário dos servidores públicos titulares de cargo efetivo ativos, aposentados,
pensionistas e seus dependentes, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, regido pela Maringá
Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá.
§ 12 São dependentes previdenciários preferenciais o cônjuge, convivente, filho (a) menor de
18 (dezoito) anos de idade ou inválido. São equiparados a filho, o menor sob guarda, o
enteado ou filho do convivente, que esteja sob sua dependência e sustento.
22 O Censo Cadastral Previdenciário será efetuado no período de 05/10/2015 a
20/11/2015, para os servidores ativos, e o atendimento será efetuado na Unidade de
Atendimento instalado no Paço Municipal, no Auditório Hélio Moreira, das 8 às 17 horas, de
segunda à sexta feira e para os aposentados e pensionistas de 23/11/2015 a 04/12/2015, na
Unidade de Atendimento instalado na MARINGÁ PREVIDÊNCIA das 8 às 17 horas;
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§ 39 O Atendimento dos servidores ativos, no Auditório Hélio Moreira, será interrompido na
semana de 26 a 30 de outubro de 2015, sendo transferido o atendimento dos agendamentos
para a Unidade de Atendimento instalado na MARINGÁ PREVIDÊNCIA das 8 às 17 horas;
§ 49- A atualização dos dados cadastrais dos segurados será feita através do SIPREV/Gestão —
Sistema Previdenciário de Gestão de RPPS.
Art. 29 -

No período estipulado, os segurados receberão convocação por escrito constando local, data,
horário e documentação solicitada, podendo realizar o reagendamento para atendimento por meio dos
sites www.maringaprevidencia.com.br e www2.maringa.pr.gov.br. Após recebida a convocação, o segurado
deverá comparecer na data e local, munido dos originais ou fotocópias autenticadas dos seguintes
documentos:
I—

PARA O CENSO DOS SERVIDORES ATIVOS E SEUS DEPENDENTES:
1.1. DOCUMENTOS DO SERVIDOR ATIVO:
Documento oficial de identificação com foto: RG, Carteira Nacional de
Habilitação ou Carteira de Registro Profissional, com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional (não
serão aceito crachá da PMM e nem Carteira da Maringá Previdência como
documento de identificação);
CPF;
Comprovante de residência: conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito
atualizado, uma dos últimos 03 meses ou na falta destes deverá preencher e
assinar Declaração de Residência — Anexo I;
Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de casamento quando casado,
declaração de união estável feita perante tabelião (se for o caso), e Certidão de
óbito quando viúvo (a);
Cartão (número) do PASEPOISMIT;
Título de Eleitor;
Carteira de Trabalho (CTPS): Para os servidores que possuem tempo de serviços
em outros empregos, trazer carteira de trabalho original, cópia da identificação
e páginas dos vínculos empregatícios.

Il. DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS
Para o filho ou enteado menor de 18 anos (obrigatórios)
Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
CPF (obrigatório independente da idade);
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Para o filho ou enteado inválido (obrigatório)
a) Certidão de nascimento;
14 CPF (obrigatório independente da idade);
Laudo de invalidez ou atestado médico com CIO (atualizado 06 meses);
Documento de identidade com foto (RG), apenas para maiores de 18 anos.

Para o Menor sob guarda menor de 18 anos
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Termo de guarda em vigor.
Para o enteado ou filha do convivente menor de 18 anos
a) Certidão de Nascimento;
Ia) CPF (obrigatório independente da idade);
c) Declaração de Dependência Econômica - Anexo II, preenchida e assinada pelo
servidor.
Para o Censo do Cônjuge (obrigatório)
Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de
Motorista (CNH) ou Carteira de Identidade Profissional ou Passaporte válido);
CPF;
Certidão de Casamento.
Para o Censo do Companheiro (a) (obrigatório):
a) Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de
Motorista (CNH) ou Carteira de Identidade Profissional ou Passaporte válido);
CPF;
Declaração Pública ou Particular de união estável (com reconhecimento das
assinaturas);
Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de casamento atualizada e
averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.
II — PARA O CENSO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E SEUS DEPENDENTES
PREVIDENC1ÁRIOS:
11.1. DOCUMENTOS DO APOSENTADO:
a) Documento oficial de identificação com foto: RG, Carteira Nacional de
Habilitação ou Carteira de Registro Profissional com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional (não
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serão aceito crachá da PMM e nem Carteira da Maringá Previdência como
documento de identificação);
CPF;
Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito
atualizado, uma dos últimos 03 meses) ou na falta destes devera preencher e
assinar Declaração de Residência — Anexo I;
Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de casamento quando casado
ou Declaração de união estável quando companheiro (a) e Certidão de óbito
quando viúvo (a);
Caso o aposentado esteja separado judicialmente ou divorciado, deverá
apresentar Certidão de Casamento com a respectiva averbação ou decisão
judicial ou identidade com esta informação;
Cartão (número) do PASEP/PISM1T;
Titulo de Eleitor (exceto para os aposentados maiores de 70 anos).
11.2 DOCUMENTOS DO DEPENDENTE DO APOSENTADO:
Para o filho ou enteado menor de 18 anos (obrigatório):
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
CPF (obrigatório independente da idade).
Para o filho ou enteado inválido (obrigatório):
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Laudo de Invalidez ou atestado médico com CID (atualizado 06 meses);
Documento de identidade com foto (RG), apenas para maior de 18 anos.
Para o menor sob guarda menor de 18 anos:
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Termo de guarda em vigor.
Para o enteado ou filho do convivente menor de 18 anos:
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Declaração de Dependência Econômica — Anexo 11, preenchida e assinada pelo
aposentado.
Para o Cônjuge (obrigatório):
a) Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de
Motorista (CM-1) ou Carteira de Identidade Profissional ou Passaporte válido);
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CPF;
Certidão de Casamento.
Para o Companheiro (a) (obrigatório) desde que reconhecido como dependente
previdenciário através de processo específico na Maringá Previdência:
Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de
Motorista (CNH) ou Carteira de Identidade Profissional ou Passaporte valido);
CPF;
Declaração Pública ou Particular de união estável (com reconhecimento das
assinaturas);
Certidão de nascimento se solteiro, certidão de casamento atualizada e
averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.
Em caso de representação legal —Tutela ou Curatela (obrigatórios):
CPF do tutelado ou curatelado;
Certidão de nascimento ou casamento do tutelado ou curatelado;
Laudo de invalidez ou atestado médico com CIO, quando filho inválido,
atualizado (últimos 06 meses);
Termo de tutela ou curatela;
RG do representante legal;
CPF do representante legal.
III — PARA O CENSO DOS PENSIONISTAS:
111.1 DOCUMENTOS DO PENSIONISTA:
Documento oficial de identificação com foto: RG, Carteira Nacional de
Habilitação ou Carteira de Registro Profissional com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional;
CPF;
Comprovante de residência; (conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito
atualizado, uma dos últimos 03 meses) ou na falta destes deverá preencher e
assinar Declaração de Residência —Anexo 1:
Certidão de nascimento quando solteiro ou casamento quando casado
(atualizado nos últimos 06 meses);
Certidão de óbito do Instituidor da pensão (ex-servidor falecido);
CPF do Instituidor da pensão (ex-servidor falecido).
111.2 EM CASO DE REPRESENTAÇÃO LEGAL — TUTELA OU CURATELA (OBRIGATÓRIO)
CPF do tutelado ou curatelado;
Certidão de nascimento ou casamento do tutelado ou curatelado;
laudo de invalidez ou atestado médico com CIO, quando filho inválido,
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atualizado (últimos 06 meses);
Termo de tutela ou curatela;
RG do representante legal;
CPF do representante legal.
§ 12 Visando à atualização e complernentação dos dados cadastrais, o atendimento será
realizado em duas etapas! onde a primeira consiste na triagem para orientação e conferencia
dos documentos, e a segunda consiste na atualização dos dados no SIPREV/Gestão — Sistema
Previdenciário de Gestão de RPPS.
§ 22 Não serão cadastrados os segurados que comparecerem ao posto do Censo Cadastral
Previdenciário com a documentação incompleta ou de forma diferente da estipulada nesta
Portaria.
Não será permitida aos segurados que não possam comparecer aos postos de atendimento, a
Art. 39entrega de documentos por intermédio de procuração, por ser o cadastro de caráter personalíssimo.
§12 - O segurado a ser recenseado, que se encontrar incapacitado para comparecer ou se
locomover até o local do Censo poderá se fazer representar junto a MARINGÁ PREViÊNCIA
para agendamento de visita 111 !OCO da equipe contratada, informando o endereço completo
com ponto de referencia.

522 - Para o servidor ativo, aposentado ou pensionista, que encontrar-se recluso em regime
fechado, por todo o periodo do Censo Cadastral Previdenciário, tal situação deverá ser
comprovada por meio de declaração do Diretor do Presídio ou da autoridade competente.

O servidor público titular de cargo efetivo, ativo, aposentado e pensionista que se encontrar
Art. 42
residindo em outro Estado ou no extenor deverá encaminhar à MARINGÁ PREVIDÊNCIA, além da
documentação constante no artigo 22, declaração de vida e residência formalizada em cartório no caso dos
residentes em outro Estado ou emitida por consulado ou embaixada brasileira no pais em que se encontre,
devendo referidos documentos ser encaminhado às suas expensas, à Maringá Previdência — Previdência
dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, no endereço sito a Avenida Carneiro Leão, 135— térreo do
Edifício Europa, CEP 87013932, centro na cidade de Maringá - Paraná — Brasil.
Art. 52

O Censo Cadastral Previdenciário será desenvolvido sob as seguintes diretrizes:
1.

Integração de sistemas e bases de dados;
Inclusão dos dados cadastrais no SIPREV/Gestão de forma progressiva;
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-

Realização permanente de censo previdenciário com a utilização do aplicativo
SIPREV/Gestão;
Validação dos dados no SIPREV/Gestão e transmissão para CNISMPPS;
Tratamento das informações retornadas em forma de relatórios gerenciais via
INFORME/CNIS/RPPS;
Melhoria da qualidade dos dados dos segurados do RPPS do Município de
Maringá,
objetivando a efetivação de avaliação atuarial consistente e a garantia na agilidade da
concessão de aposentadoria e pensão; e
Ampliação do movimento da qualidade e produtividade no setor público.
Art. 62-

O público alvo a ser recenseado é responsável pela veracidade das informações prestadas,
ficando sujeito às sanções administrativas e penais pela informação declarada.
Art. 79-

O segurado a ser recenseado que não comparecer para realizar o Censo de atualização
cadastral terá o pagamento de sua remuneração ou provento de aposentadoria ou pensão bloqueado a
partir do mês imediatamente posterior à conclusão do Censo, ficando seu restabelecimento condicionado
ao comparecimento à MARINGÁ PREVIDÊNCIA para sua regularização.
§1-O

restabelecimento do pagamento dar-se-á na folha imediatamente posterior a do mês
em que houve o recenseamento, assim como deverá ser incluso nesta folha o pagamento
da
diferença bloqueada.
§ 22- Após 06 (seis) meses de bloqueio será suspenso o pagamento da remuneração ou
provento da aposentadoria ou pensão, por não realização do Censo Previdenciário Cadastral,
observando o direito da ampla defesa e do contraditório.
Art. 8a O

Censo Cadastral Previdenciário será executado por empresa contratada pelo Ministério da
Previdência Social, acompanhado por servidores da MARINGÁ PREVIDÊNCIA, os quais realizarão atividades
de orientação e fiscalização.

Parágrafo único. Concluído o processo de Censo Cadastral Previdenciário será emitido o
comprovante ao recadastrando.
Art. 99 -

Ficam designados os servidores - José da Silva Neves (matricula 053),
Maria Silvana Barbosa

Frigo (matricula 16855), Sinadia Batista da Silva (Matricula 061), Luana Kellen Vieira (matricula 32355),
Wenderson Pino Peres (matricula 20232), Ana Aparecida da Silva (matricula 7112),

como coordenadores

e os servidores, Ademir Aparecido Antonelli (matrícula 52), Tatiane Gonçalves Damasceno (matricula
2356), IVIarilene Miyako Partilha (matricula
54), Ftayza Tassiana Frigo (matricula 2612), Arthur Magalhães
Campeio Junior e Fabricio dos Santos Souza como colaboradores do Censo Cadastral.
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Art. 10-

Os casos não especificados nesta Portaria serão analisados pelo diretor Superintendente da
MARINGÁ PREVIDÊNCIA.

Art. 11 -

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQU E

SEDE DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 1

e setembro de 2015.

/'

Docivi;eiro Di s
Dtrétor Superintend e
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ANEXO VII:
CARTA CONVOCAÇÃO:
A - ATIVOS
B - APOSENTADOS
C - PENSIONISTA

ANEXO - PRODUTO 02- CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ

NGÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

CONVOCAÇÃO
O Diretor Superintendente da MARINGÁ PREVIDÊNCIA — Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, em

atendimento

ao Decreto n2 1499, de 31 de agosto

amnome_completo....», matricula
09:00 horas

de

2015, e Portaria 015/15 — MGA PREV, convoca V. 9,

n2 «matricula», a comparecer no dia

00/10/2015,

no intervalo

das 08:00 às

no posto de atendimento instalado no(a) «endereco», na cidade de Maringá-PR, portando,

obrigatoriamente, os seguintes documentos ORIGINAIS ou CÓPIAS AUTENTICADAS abaixo relacionados para realização do
CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS E SEUS DEPENDENTES:
PARA O CENSO DOS SERVIDORES ATIVOS E SEUS DEPENDENTES:
Para filho ou enteado Inválido (obrigatório)
I.

DOCUMENTOS DO SERVIDOR ATIVO:

Certidão de nascimento;

Documento oficial de identificação com foto: RG, Carteira
Nacional de Habilitação ou Carteira de Registro Profissional,
com validade em todo o território nacional e emitida por órgão
de regulamentação profissional (não serão aceito crachá da
PMM e nem Carteira da Maringá Previdência como documento
de identificação);
CPF;

CPF (obrigatório independente da idade);
Laudo de invalidez ou atestado médico com CID (atualizado
06 meses);
Documento de identidade com foto (RG), apenas para
maiores deis anos.
Para enteado ou filho do convivente menor de 18 anos

Comprovante de residência: conta de luz, água, telefone ou
cartão de crédito atualizado, uma dos últimos 03 meses ou na
falta destes deverá preencher e assinar Declaração de
Residência —Anexo I;
q) Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de
casamento quando casado, declaração de união estável feita
perante tabelião (se for o caso), e Certidão de óbito quando
viúvo (a);

Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Declaração de Dependência Econômica — Anexo • II/
preenchida e assinada pelo servidor.
Para censo do cônjuge (obrigatório)
Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade
(RG) ou Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira. de
Identidade Profissional ou Passaporte válido);

. e) Cartão (númere) do PASEP/RIS/NIT;
f). Titulo de Eleitor;
g) Para os Servidores que possuem tempo de serviço em outros
empregos, trazer carteira de trabalho original, cópia da
identificação e páginas dos vínculos empregaticios.
II. DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR
ATIVO:

'

CPF;
Certidão de Casamento.
Para censo do companheiro (a) (obrigatório):
Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de
Identidade Profissional ou Passaporte valido);

Para filho ou enteado menor de 18 anos (obrigatório)
a) Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
• b) CPF (obrigatório Independente da idade).
Para menor sob guarda
Certidão de Nascimento;

CPF;
Declaração Pública ou Particular de união estável (com
reconhecimento das assinaturas);
Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de casamento
atualizada e averbada, se viúvo, divorciado ou separado
judicialmente.

CPF (obrigatório independente da idade);
C) Termo de guarda em vigor.

SÃO DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR ATIVO:
Cônjuge ou convivente e o filho(a) menor de 18 anos ou maiores inválidos;
S:
Os filhos que forem considerados inválidos ou incapazes, desde que solteiros e sem renda;
O enteado ou filho menor de 18 anos convivente do segurado que comprovadamente, esteja sob sua dependência e sustento.
3Na impossibilidade de comparecimento na data e hora agendada ou para maiores informações, V. S.I poderá efetuar novo agendamento por meio dos
sites www.maringaprevidencia.combr e www2.maringa.pr.gov.br ou Telefone (44) 3220-7728
A não realização do Censo Cadastral Previdenciário resultará na suspensão do pagamento de sua remuneração ou provento, a partir do mês
imediatamente posterior à data fixada para o seu recadastramento, ficando sua liberação condicionada à realização do censo, conforme art. 89, paragrafo
29- do Decreto 1499/15.
A inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) na Receita Federal poderá ser realizada nos postos de atendimento de: Receita Federal, Correios, Caixa
Econômica ou Banco do Brasil.
MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 10 de Setembro de 2015.
Derivai Ferreira Dias
Diretor Superintendente

«organograma» - «descricao_secretaria»- «descricao_gerencia»

MARINGÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

CONVOCAÇÃO
O Diretor Superintendente da MARINGÁ PREVIDÊNCIA—Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, em
atendimento ao Decreto n2 1499, de 31 de agosto de 2015, e Portaria 015/15 — MGA PREV, convoca V. 9,
9, matricula n2 «matricula», a comparecer no dia 25/11/2015, no intervalo das 08:00
«....nome_completo
às 09:00 horas, no posto de atendimento instalado no(a) MARINGÁ PREVIDÊNCIA, «endereco», na cidade de Maringá
- PR, portando, obrigatoriamente, os seguintes documentos ORIGINAIS ou COPIAS AUTENTICADAS abaixo relacionados:
PARA O CENSO DO SERVIDOR APOSENTADO (OBRIGATÓRIO)
DOCUMENTOS DO APOSENTADO:
Documento oficial de identificação com foto: RG, Carteira
Nacional de Habilitação ou Carteira de Registro Profissional
com validade em todo o território nacional e emitida por
órgão de regulamentação profissional (não serão aceito
crachá da PMM e nem Carteira da Maringá Previdência
como documento de identificação);
CPF;
Comprovante de residência (conta de luz, agua, telefone ou
cartão de crédito atualizado, uma dos últimos 03 meses) ou
na falta destes deverá preencher e assinar Declaração de
Residência —Anexo I;
Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de
casamento quando casado ou Declaração de união estável
quando companheiro (a) e Certidão de óbito quando viúvo
(a);
Caso o aposentado esteja separado judicialmente ou
divorciado, deverá apresentar Certidão de Casamento com
a respectiva averbação ou decisão judicial ou identidade
com esta informação;
Cartão (número) do PASEP/PISMIT;
Titulo-de Eleitor (exceto para os aposentados maiores de 70
anos),

g)
Il.

DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES DO APOSENTADO
Para o filho ou enteado menor deis anos (obrigatório):
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
CPF (obrigatório independente da idade).
Para o filho ou enteado inválido (obrigatório)
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da Idade);
Laudo de Invalidez ou atestado médico com CID (atualizado
06 meses);
Documento de identidade com foto (RG) apenas para
maiores de 18 anos.

Para menos sob guarda menor de 18 anos
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Termo de guarda em vigor.
Para enteado ou filho do convivente menor de 18 anos
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Declaração de Dependência Econômica — Anexo V, preenchida
e assinada pelo aposentado.
Para o Cônjuge (obrigatório)
Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade
(RG) ou Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de•Identidade
Profissional ou Passaporte válido);
CPF;
Certidão de Casamento.
Para o Companheiro (a) (obrigatório) desde que reconhecido
como dependente previdenciário através de processo específico
no MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade •
(RG) ou Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de Idgnfirlaj:ie
Profissional ou Passaporte válido);
CPF;
Declaração Pública ou Particular de união estável - (com
reconhecimento das assinaturas);
cl) Certidão de nascimento se solteiro, certidão de casamento
atualizada e averbada, se viúvo, divorciado ou separado
judicialmente.
EM CASO DE REPRESENTAÇÃO LEGAL — Tutela ou Curatela
(obrigatórios)
CPF do tutelado ou curatelado;
Certidão de nascimento ou casamento do tutelado ou
curatelado;
Laudo de invalidez ou atestado médico com CID, quando
filho inválido, atualizado (últimos 06 meses);
Termo de tutela ou curatela;
RG do representante legal;
O CPF do representante legal.

SÃO DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR APOSENTADO:
Cônjuge ou convivente e o filho(a) menor de 18 anos ou maiores inválidos;
Os filhos que forem considerados inválidos ou incapazes, desde que solteiros e sem renda;
SP.

o enteado ou filho menor do convivente do segurado que comprovadamente, esteja sob sua dependência e sustento.

Na impossibilidade de comparecimento na data e hora agendada ou para maiores informações, V. SÁ poderá efetuar novo agendamento por meio
dos sites www,marIngaprevidencla.com.br e www2.maringa.pr.gov.br ou telefone (44) 3220-7728
A não realização do Censo Cadastral Previdenciário resultará na suspensão do pagamento de sua remuneração ou provento, a partir do mês
imediatamente subsequente à data fixada para o seu recadastramento, ficando sua liberação condicionada à realização do censo, conforme art. 82,
parágrafo 22 do Decreto 1499/15.
A inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) na Receita Federal poderá ser realizada nos postos de atendimento de: Receita Federal, Correios, Caixa
Econômica ou Banco do Brasil.
MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 10 de Setembro de 2015.
Derivai Ferreira Dias
Diretor Superintendente

ARIGÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

CONVOCAÇÃO
O Diretor Superintendente da MARINGÁ PREVIDÊNCIA — Previdência dos Servidores Públicos Municipais de
Maringá, em atendimento ao Decreto n2 1499, de 31 de agosto de 2015, e Portaria 015/15 — MGA PREV, convoca V.
52., «....nome_completo

0, matricula n2 «matricula», a comparecer no dia 25/11/2015, no intervalo das

08:00 às 09:00 horas, no posto de atendimento instalado na MARINGÁ PREVIDÊNCIA, no «endereco», na cidade
de Maringá - PR, portando, obrigatoriamente, os seguintes documentos ORIGINAIS ou CÓPIAS AUTENTICADAS abaixo
relacionados:

PARA O CENSO DO PENSIONISTA (OBRIGATÓRIO):
I.

DOCUMENTOS DO PENSIONISTA:
Documento oficial de identificação com foto:
RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira
de Registro Profissional com validade em todo o
território nacional e emitida por órgão de
regulamentação profissional;

EM CASO DE REPRESENTAÇÃO LEGAL — TUTELA OU
CURATELA (OBRIGATÓRIO):
II. REPRESENTAÇÃO LEGAL — TUTELA OU CURATELA
(OBRIGATÓRIO)

CPF do pensionista;
Comprovante de residência; (conta de luz, água,
telefone ou cartão de crédito atualizado, uma
dos últimos 03 meses) ou na falta destes deverá
preencher e assinar Declaração de Residência —
Anexo I:
Certidão de nascimento quando solteiro ou
casamento quando casado (atualizado nos
últimos 06 meses);

CPF do tutelado ou curatelado;
Certidão de nascimento ou casamento do
tutelado ou curatelado;
Laudo de invalidez ou atestado médico com CID,
quando filho inválido, atualizado (últimos 06
meses);
Termo de tutela ou curatela;
RG do representante legal;
CPF do representante legal.

rCertidão de óbito do Instituidor da pensão (exservidor falecido);
fi

CPF do Instituidor da pensão (ex-servidor
falecido).

Na impossibilidade de comparecimento na data e hora agendada ou para maiores informações, V. Si poderá efetuar
novo agendamento por meio dos sites www.maringaprevidencia.com.br e www2.maringa.pr.gov.br ou telefone (44)
3220-7728.
A não realização do Censo Cadastral Previdenciário resultará na suspensão do pagamento de sua remuneração ou
provento, a partir do mês imediatamente posterior à data fixada para o seu recadastramento, ficando sua liberação
'condicionada à realização do censo, conforme art. 82, paragrafo 22 do Decreto 1499/15.
A inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) na Receita Federal poderá ser realizada nos postos de atendimento de:
Receita Federal, Correios, Caixa Econômica ou Banco do Brasil.

MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 10 de Setembro de 2015.

Dor/vai Ferreira Dias
Diretor Superintendente
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ANEXO VIII:
MANUAL DO CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ

ANEXO - PRODUTO 02- CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO DE MARINGÁ

Censo Previdenciário
de Maringá

Censo Previdenciário Cadastral de Maringá 2015
Regime de contratação dos Servidores de Maringá
De acordo com o DECRETO N2 857/2009, que regulamenta os Benefícios do Regime Próprio de
Previdência do Município de Maringá, e a Lei complementar n° 749, de 17 de dezembro de 2008 e
alteração, que criou a MARINGÁ PREVIDÊNCIA.
A Maringá Previdência foi constituída para promover, a concessão e manutenção dos benefícios
de natureza previdenciária de que são beneficiários os servidores titulares dos cargos efetivos do
Município de Maringá e seus respectivos dependentes.

Regimes Previdenciários
Regime Próprio de Previdência Social — RPPS:
Regime de Previdência, estabelecido no âmbito de cada ente federativo, que assegure, por lei, a
todos os servidores titulares de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de aposentadoria e
pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal.
São beneficiários do RPPS os segurados e seus dependentes. São segurados, inscritos automática
compulsoriamente os servidores com cargo de provimento efetivo da Administração Municipal
Centralizada, Autarquias, Fundação, Câmara e todos os aposentados em cargo de provimento
efetivo. São dependentes preferenciais dos segurados o ou a cônjuge, a companheira ou
companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 18 anos ou inválido, para
os quais a dependência econômica é presumida.

Regime Geral de Previdência Social — RGPS:
Regime de Previdência que tem suas políticas elaboradas pelo Ministério da Previdência
Social (MPS) e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal a ele
vinculada. Este Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem origem na Constituição de 1988, que reformulou
por completo o sistema previdenciário brasileiro, unificando o já existente regime urbano e rural,
consagrando os direitos previdenciários sob uma nova dimensão: a da seguridade social.
O Regime Geral de Previdência abrange os trabalhadores da iniciativa privada, e no serviço
público, compreende os ocupantes de cargos comissionados e celetistas.

Página 1

Censo Previdenciário Cadastral de Maringá 2015

3. Benefícios Previdenciá rios
São Beneficiários na condição de segurados do Programa de Previdência:
I — o servidor municipal, em atividade, titular de cargo de provimento efetivo dos órgãos do
Poderes Executivo e Legislativo, incluídas suas Autarquias e Fundações Públicas, ou que se
encontre cedido ou em disponibilidade;
II — O servidor inativo que receba proventos do Município por meio da Maringá Previdência.

I — Benefícios Relativos ao segurado:
Aposentadoria
É o beneficio concedido aos servidores que tiverem adquirido o direito à aposentadoria, por
terem implementado os requisitos necessários como tempo de contribuição, idade, tempo no
cargo e tempo de Município (tempo de carreira) e tempo público.
Tipos de Aposentadoria:
- Compulsória:
O segurado será aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. A aposentadoria será declarada por ato, com vigência a
partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço.
- Invalidez:
A aposentadoria por invalidez permanente será devida, a partir da data do respectivo laudo, ao
segurado que, por junta médica do órgão de perícia médica do Município de Porto Alegre, for
considerado incapaz para o serviço público municipal, sendo os proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável.
- Voluntária:
Por idade — Aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, podendo ser
solicitada quando, completado a idade de 65 anos (Homem) 60 anos (Mulher) e ter cumprido
tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria.
Tempo de Contribuição - com proventos integrais ou proporcionais, por ter completado o tempo
de contribuição de 35 anos (Homem) e 30 anos (Mulher) e idade de 60 anos (Homem) 55 anos
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(Mulher) e ter cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
- Aposentadoria Especial do Professor:
Os professores que comprovem, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de
magistério, farão jus à aposentadoria especial, mediante redução, em 05 (cinco) anos, dos
requisitos de idade e tempo de contribuição prevista para a obtenção da aposentadoria
voluntária. São consideradas funções de magistério as exercida por professores no desempenho
de atividades educativas, em estabelecimento de educação básica nos seus diversos níveis e
modalidades incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico.
Auxílio-doença
É o direito à manutenção do salário mensal do servidor ativo que, por motivos de doença,
necessita, a partir de comprovação pericial, manter-se afastado de sai função por período
superior a 15 dias.

II - Benefícios Relativos aos Dependentes

Pensão por morte ou Pensão por ausência;
São beneficiários do Programa de Previdência, na condição de pensionistas, aqueles que, em
face da relação de dependência que mantinham com os segurados.
- A Pensão por morte do segurado será paga aos seus dependentes, em conformidade com a
legislação vigente por ocasião do óbito do servidor. Existindo mais de um pensionista, a
pensão será rateada entre todos em partes iguais. Para fins Previdenciários, a existência de
cônjuge, companheiro (a) e filhos como dependentes, exclui a possibilidade de concessão de
benefícios para os pais e irmãos;
7.A Pensão por ausência será concedida, nas mesmas condições da pensão por morte, ao
conjunto de dependentes do segurado ativo ou inativo que for declarado ausente ou tenha
morte presumida.
Auxilio reclusão:
O auxílio-reclusão é o beneficio previdenciário devido aos dependentes previdenciários do
servidor ativo recolhido à prisão, em regime fechado ou semi-aberto, que será rateado em
partes iguais entre os dependentes do segurado, enquanto o mesmo permanecer detento ou
recluso.
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4. Casos de Representação
A Representação Legal ocorre quando o juízo reconhece a incapacidade de um indivíduo em
responder por seus atos e estabelece um representante legal.
Os beneficiários absolutamente incapazes, como tal definidos pela lei civil, serão
representados pelos pais, tutores ou curadores em todos os seus atos.
Tutela: Em casos de menores de idade.
Curatela: maior de idade impossibilitado de exercer os atos da vida civil, respectivamente.
A tutela pode ser nata, nos casos dos pais e em casos de concessões judiciais, assim como a
curatela, concedidas mediante deferimento de um juiz.

5. Dependentes Previdenciários
A filiação dos dependentes na MARINGÁ PREVIDÊNCIA decorre da respectiva inscrição por parte
do segurado ou, na ausência deste, por meio de inscrição direta do dependente interessado,
desde que seja, devidamente comprovada.
De acordo com o DECRETO N° 857/2009 Consideram-se dependentes dos segurados:
São dependentes Previdenciários:
O cônjuge;
O convivente (A união estável, somente será reconhecida ante a existência de coabitação em
regime marital, mediante a residência sob o mesmo teto, como se marido e mulher fossem os
conviventes, por prazo não inferior a 01 (um) ano, prazo este dispensado, quando houver
filhos em comum);
O filho menor de 18 anos.
Os filhos que forem considerados inválidos ou incapazes, desde que solteiros e sem renda;
O enteado ou o filho do convivente do segurado que, comprovadamente, esteja sob sua
dependência e sustento;
O menor que, por determinação judicial, esteja sob a guarda, tutela ou curatela do segurado;
O ex-cônjuge, bem como o ex-convivente, desde que, seja comprovada a dependência
econômica ou pensão de alimentos.
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Objetivos do Censo Previdenciário Cadastral
O Censo Previdenciário Cadastral tem como objetivo, atualização, complementação,
consolidação do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) dos Regimes Próprios de
Previdência Social, e conferir os dados cadastrais dos servidores detentores de cargo efetivo
ativo, aposentados, pensionistas e seus dependentes, da administração Pública Direta,
Autárquica, Fundacional e do Poder legislativo.
Considerando que, para esse fim, se faz necessária a identificação dos segurados e
beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, a atualização de dados cadastrais dos
servidores ativos, aposentados e pensionistas, em especial das informações importantes à
Administração Municipal. O público alvo a ser recenseado é responsável pela veracidade das
informações prestadas, ficando sujeito ás sanções administrativas e penais por qualquer
informação incorreta.

Períodos e Locais
O Censo Previdenciário no Município de Maringá será segmentado e pré-agendado de acordo
com o período estabelecido pelo Maringá Previdência.
Servidor Ativo devera comparecer de 05/10/2015 a 20/11/2015, servidores aposentados e
pensionistas deverão comparecer de 23/11/2015 a 04/12/2015.

LOCAL DE ATENDIMENTO:
Servidor ATIVO será efetuado na unidade de atendimento instalado no Paço Municipal, no
Auditório Hélio Moreira, das 08 às 17 horas.
- O Atendimento dos servidores ativos, no Auditório Hélio Moreira, será interrompido na semana
de 26 a 30 de outubro de 2015, sendo transferido o atendimento dos agendamentos para a
Unidade de Atendimento instalado na MARINGÁ PREVIDÊNCIA das 08 às 17 horas;
Servidor APOSENTADO e PENSIONISTA será efetuado na unidade de Atendimento instalado na
Maringá Previdência das 08 às 17 horas.
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8. Documentos exigidos para o Censo
Conforme Portaria n° 015/15 — MGA PREVI Os servidores públicos titulares de cargo efetivo,
ativos, aposentados e pensionistas deverão apresentar os seguintes documentos, todos
originais ou cópias autenticadas. Todos os documentos são de caráter obrigatório para a
realização do censo:

I-

Documentação do servidor ATIVO:

Documento oficial de Identificação com foto: RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
ou Carteira de Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida
por órgão de regulamentação profissional (não serão aceito crachá da PMM nem Carteira
da Maringá Previdência como documento de identificação);
CPF;
Comprovante de residência: conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito atualizado,
uma dos últimos 03 meses ou na falta destes deverá preencher e assinar Declaração de
Residência — Anexo I;
Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de casamento quando casado ou
Declaração de União Estável feita perante tabelião (se for o caso), e Certidão de óbito
quando viúvo (a);
Cartão (número) do PASEP/PIS/NIT;
Titulo de Eleitor;
Carteira de Trabalho (CTPS): Para os servidores que possuem tempo de serviços em outros
empregos, trazer carteira de trabalho original, cópia da identificação e páginas dos vínculos
empregatícios.

II-

Documentação relativa aos DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS dos servidores ATIVOS:

PARA O FILHO OU ENTEADO MENOR DE 18 ANOS (obrigatório)
Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
CPF (obrigatório independente da idade).

PARA O FILHO OU ENTEADO INVÁLIDO (obrigatório)
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Laudo de invalidez ou atestado médico com CID (atualizado 06 meses);
Documento de identidade com foto (RG), apenas para maiores de 18 anos.
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PARA O MENOR DE 18 ANOS SOB GUARDA (obrigatório)

Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Termo de guarda em vigor.

PARA O ENTEADO OU FILHO DO CONVIVENTE MENOR DE 18 ANOS

Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
CPF (obrigatório independente da idade).
Declaração de dependência Econômica — Anexo II, preenchida e assinada pelo servidor.

PARA O CENSO DO CÔNJUGE (obrigatório)

Documento de identidade com foto (carteira de identidade (RG) ou Carteira de motorista
(CNH), Carteira de identidade Profissional ou Passaporte válido);
CPF;
Certidão de casamento.

PARA O CENSO DO COMPANHEIRO (A) (obrigatório).

Documento de identidade com foto (carteira de identidade (RG) ou Carteira de motorista
(CNH) ou Carteira de identidade Profissional ou Passaporte válido);
CPF;
Declaração Pública ou Particular de união estável (com reconhecimento das assinaturas);
Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de casamento atualizada e averbada se
viúvo, divorciado ou separado judicialmente.

III- Documentação do servidor APOSENTADO:
Documento oficial de Identificação com foto: RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
ou Carteira de Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida
por órgão de regulamentação profissional (não serão aceito crachá da PMM nem Carteira
da Maringá Previdência como documento de identificação);
CPF;
Comprovante de residência: conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito atualizado,
um dos últimos 03 meses ou na falta destes deverá preencher e assinar Declaração de
Residência — Anexo I;
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Certidão de nascimento quando solteiro, Certidão de casamento quando casado ou
Declaração de União Estável quando companheiro (a) e Certidão de óbito quando viúvo
(a);
Caso o servidor aposentado esteja separado judicialmente ou divorciado, devera
apresentar Certidão de Casamento com a respectiva averbação ou decisão judicial ou
identidade com esta informação.
Cartão (número) do PASEP/PIS/NIT;
Titulo de Eleitor (exceto para aposentados maiores de 70 anos).

IV- Documentação relativa ao DEPENDENTE do servidor APOSENTADO:

PARA O FILHO MENOR DE 18 ANOS (obrigatório)
Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
CPF (obrigatório independente da idade);

PARA O FILHO OU ENTEADO INVÁLIDO (obrigatório)
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Laudo de invalidez ou atestado médico com CID (atualizado 06 meses);
Documento de identidade com foto (RG), apenas para maior de 18 anos.

PARA O MENOR DE 18 ANOS SOB GUARDA (obrigatório);
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Termo de guarda em vigor.

PARA O ENTEADO OU FILHO DO CONVIVENTE MENOR DE 18 ANOS (obrigatório):
Certidão de Nascimento;
CPF (obrigatório independente da idade);
Declaração de Dependência Econômica — Anexo II, preenchida e assinada pelo aposentado.

PARA O CENSO DO CÔNJUGE (obrigatório);
Documento de identidade com foto (carteira de identidade (RG) ou Carteira de motorista
(CNH), Carteira de identidade Profissional ou Passaporte válido);
CPF;
Certidão de casamento.
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PARA O CENSO DO COMPANHEIRO (A) (obrigatório) desde que reconhecido como
dependente previdenciário através de processo específico na Maringá Previdência;
Documento de identidade com foto (carteira de identidade (RG) ou Carteira de motorista
(CNH) ou Carteira de identidade Profissional ou Passaporte válido);
CPF;
Declaração Pública ou Particular de união estável (com reconhecimento das assinaturas);
Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de casamento atualizada e averbada se
viúvo, divorciado ou separado judicialmente.

EM CASO DE REPRESENTACÃO LEGAL — TUTELA OU CURATELA (obrigatório);
CPF do tutelado ou curatelado;
Certidão de nascimento ou casamento do tutelado ou curatelado;
Laudo de invalidez ou atestado médico com CID, quando filho inválido, atualizado
(últimos 06 meses);
Termo de tutela ou curatela;
RG do representante legal;
CPF do representante legal.

III. Documentação para PENSIONISTA (obrigatório);
Documento oficial de identificação com foto: RG, Carteira Nacional de Habilitação ou
Carteira de Registro Profissional com validade em todo o território nacional e emitida por
órgão de regulamentação profissional;
CPF;
Comprovante de residência; (conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito atualizado,
uma dos últimos 03 meses) ou na falta destes deverá preencher e assinar Declaração de
Residência — Anexo I;
Certidão de nascimento quando solteiro ou casamento quando casado (atualizado nos
últimos 06 meses);
Certidão de óbito do Instituidor da pensão (ex-servidor falecido);
CPF do Instituidor da pensão (ex-servidor falecido).

IV. Em caso de representação legal — TUTELA OU CURATELA (OBRIGATÓRIO)
CPF do tutelado ou curatelado;
Certidão de nascimento ou casamento do tutelado ou curatelado;
Laudo de invalidez ou atestado médico com CID, quando filho inválido, atualizado
(últimos 06 meses);
Termo de tutela ou curatela;
RG do representante legal;
CPF do representante legal.
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9. Recepção e Triagem
Identificar o convocado e confirmar se está agendado no sistema WebAgendamento, caso não
esteja, orientar o mesmo a fazer o procedimento ou efetuar o encaixe (orientar corretamente
sobre a prioridade do agendamento e do encaixe);
Verificar se o mesmo encontra-se com a documentação exigida;
Emitir o Relatório de Inconsistência do Censo no SIPREV/Gestão;
Para os casos com documentos faltantes ou pendências e sem inconsistências, orientar o
convocado a providenciar os documentos corretamente e efetuar o reagendamento.
Para os casos com documentos apresentados corretamente, mas com inconsistências
funcionais ou financeiras encaminhar o convocado para correção, atualização ou
complementação dos dados no SIPREV/Gestão junto ao colaborador do Ente.
Em casos de documentos apresentados corretamente e sem inconsistências no Siprev/Gestão,
gerar senha para o atendimento e atualização no Siprev/Gestão.

10. Recenseamento
No procedimento de atendimento/recenseamento, o servidor deverá aguardar a chamada de
senha;
O recenseador iniciará o procedimento de atendimento chamando a senha do servidor a ser
recenseado;
Emitir o Relatório de Inconsistência do Censo no SIPREV/Gestão;
Fazer a conferência dos documentos apresentados com os dados cadastrais do sistema
SIPREV, atualizando os dados faltantes, divergentes e/ou inconsistentes;
Após á conferencia visual dos dados em conformidade com os documentos apresentados,
concluir o censo, emitir o comprovante do Censo, que será devidamente assinado pelo
recenseador e entregue ao servidor convocado;
Após imprimir o comprovante de recadastramento para o servidor, gerar o relatório de
Recadastramento Individual — Servidor (para Ativos e aposentados) ou Recadastramento
Individual — Pensionista, solicitar a conferencia pelo convocado e a respectiva assinatura, a via
assinada deverá ser arquivada pelo recenseador para a posterior entrega ao coordenador do
Ente.
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11.Atendimentos diferenciados
ATENDIMENTO DOMICILIAR
Corresponde ao atendimento do Censo Cadastral Previdenciário, para os casos de
impossibilidade de deslocamento do convocado por motivo de saúde.
Para a realização do atendimento domiciliar, o segurado poderá ser representado junta a
Maringá Previdência, informando o endereço completo com ponto de referencia, cuja data da
visita in loco será posterior e oportunamente informada pelo Ente.

ATENDIMENTO PARA SERVIDOR RECLUSO
Para o servidor ativo ou aposentado que encontrar-se recluso em regime fechado, por todo o
período do Censo Cadastral previdenciário, deverá ser comprovada a tal situação por meio de
declaração do Diretor do presídio ou da autoridade competente.

ATENDIMENTO DE SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM FORA DO ESTADO OU PAÍS
O servidor público titular de cargo efetivo, ativo, aposentado e pensionista que se encontrar
residindo em outro Estado ou no exterior deverá encaminhar à MARINGÁ PREVIDÊNCIA, além
da documentação exigida, declaração de vida e residência formalizada em cartório no caso
dos residentes em outro Estado ou emitida por consulado ou embaixada brasileira no país em
que se encontre, devendo referidos documentos ser encaminhado às suas expensas, à
Maringá Previdência — Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, no
endereço sito a Avenida Carneiro Leão, 135— térreo do Edifício Europa, CEP 87013932, centro
na cidade de Maringá - Paraná — Brasil.
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Sistema WebAgendamento
1. Como entrar no sistema Web Agendamento?
Ao entrar na página de acesso ao sistema, aparecerá uma tela para que seja digitado o LOGIN
(Usuário) e a SENHA. Após digitado dique em ACESSAR. (Figura 1)
Figura 1— Página de acesso ao sistema

Após digitar o LOGIN (Usuário) e SENHA corretamente e clicar em ACESSAR, aparecerá a página
principal do sistema com o menu. (Figura 2)

Figura 2— Página principal do sistema

Ao entrar na página principal, no canto superior direito, aparece um quadro azul com o nome do
usuário que entrou no sistema, o perfil, o nome do projeto e a opção para selecionar o posto de
atendimento que esta trabalhando (no caso de existir mais de um posto de atendimento para o
Censo). (Figura 3)
ATENÇÃO AO SELECIONAR O POSTO DE ATENDIMENTO
Figura 3 — Seleção do posto de atendimento
PAMELLA
...AD4StflARDE PCSTCI.
PREFEITURA DE PORTOS.ALE
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Conhecendo o menu Agendamentos
1.1 Conhecendo o menu agendamentos. (Figura 4)
Figura 4— Itens do Menu Agendamento

1.2

Itens do menu agendamentos. (Figura 5)
Figura 5— Itens do Menu Agendamento

ENc.;:çAr CONVCCA3C
ArfNalkIENFO
RIR

S

1.3 Item ENCAIXAR CONVOCADO.
Nesse item é possível efetuar o encaixe do convocado, e teremos três opções de busca para
encontrá-lo: Pela MATRÍCULA, CPF ou NOME do convocado. Após digitar a opção desejada
dique em FILTRAR. (Figura 6)
Figura 6— Tela para efetuar encaixe

Após clicar no botão FILTRAR, aparecerá abaixo o nome do convocado e a opção de confirmar o
encaixe, apenas dique na referida opção. (Figura 7)
Figura 7 —Tela de confirmação do encaixe
~or.

LIMA COSTA
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Em seguida aparecerá outra tela para escolher o período do encaixe e se é prioritário ou não,
para confirmar dique em CONCLUIR OPERAÇÃO. (Figura 8- 11)
Figura 9 - Seleção de Período

Figura 8- Tela para seleção do período e
prioridade
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Figura 11 - Opções de prioridade

Figura 10- Seleção de prioridade
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1.4 Item ATENDIMENTO.
Nesse item, abriram todas as funções necessárias de atendimento como TRIAGEM,
ATENDIMENTO E PROXIMAS SENHAS. (Figura 12)
Figura 12 - Tela inicial de atendimento

Item TRIAGEM permite todos os tipos de acesso à listagem de servidores agendados por
período e/ou encaixe no dia selecionado. (Figura 13)
Figura 13 - Tela de Triagem
A0endfrnI

Se4eCrone a Doia 18:CEESEIE
nro ó/449500
31-0800 as do bofam Inual e ~aia.
Tod. os do dia e encano.
Toares os de byario anterior
Et/ Todos

04 &R horaio lutam

Somente efealneo
do l'orâno 'decimado
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Visualização da Lista de Agendamentos disponíveis para atendimento. (figura 14)
Figura 14 - Tela de servidores agendados
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Do lado esquerdo veremos algumas imagens que nos mostram a SITUAÇÃO:
AGENDADO 'IP', é a situação inicial;
AGUARDANDO ATENDIMENTO , é a situação depois de gerado a senha;
ATENDIMENTO FINALIZADO - CONCLUIDO O, é a situação após concluir o atendimento (na aba
atendimento);
SENHA CHAMADA - AUSENTE

, é a situação após chamar o convocado três vezes (na aba

atendimento).
Do lado direito veremos as OPÇÕES de botão:
GERAR SENHA A, que já aparece disponível;
BAIXAR SENHA GERADA

que é habilitada logo após a geração da senha;

DETALHE O, estará sempre disponível;
IR PARA O SISTEMA DE AGENDAMENTO

estará sempre disponível;

DOWNLOAD DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO g , estará sempre disponível;
DOWNLOAD DO COMPROVANTE DE ATENDIMENTO S , será habilitado após concluir
atendimento (na aba atendimento).
1.4 Para inicio de atendimento a servidores agendados, selecionar Item A para Gerar Senha.
Ao clicar no botão GERAR SENHA 174, chamará a tela para informar se é um atendimento
prioritário ou não, para informar a prioridade marque PRIORITÁRIO. (Figura 15 - 16)
Figura 16— Tipo de prioridade

Figura 15 - Seleção prioridade ou não

DETALHES
PRËORITÁRIC
ree ce PRIORI:L:3E IDOSO
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Após gerar a senha, habilitará o botão BAIXAR SENHA GERADA

para imprimir a senha. O

relatório será baixado na máquina. (Figura 17)
Figura 17 - Senha Gerada
40 oo?r4l0AsT.sM45rc.oNlw.8AQ

84854488722
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VAI IDADE SENHA: 13450025 - aDDSIO -0E1,000

A001
DA aRA05D DA 5804,A
85IO2II0 M0!._ l•8 054024 MT. n040-00e
78523528 3770

Clicando no botão DETALHE O, chama uma tela apenas para visualização das informações do
Agendamento. (Figura 18)
Figura 18- Tela de Visualização do Agendamento
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Clicando no botão IR PARA O SISTEMA DE AGENDAMENTO ri, abrirá outra aba no browser e
chamará o sistema AGENDAR. (Figura 22)
Figura 22 - Sistema AGENDAR
AL,ssu ao Si:, torna WebAgendumen tu

Vento: 11.2
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Clicando em DOWNLOAD DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 1, baixará o comprovante
de agendamento. (Figura 20).
Figura 20 - Comprovante de Agendamento
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Clicando no botão DOWNLOAD DO COMPROVANTE DE ATENDIMENTO , podemos baixar o
relatório do referido comprovante. (Figura 21)
Figura 21— Comprovante de Atendimento
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1.5 Aba ATENDIMENTO.
Ao entrar pela primeira vez no sistema é necessário selecionar o respectivo guichê a ser
aberto. (Figura 23)
Figura 23— Tela inicial aba atendimento
I
INTENDMIENTO
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Página
17

Censo Previdenciário Cadastral de Maringá 2015
Após a seleção, aparecera a opção para chamar o PROXIMO AGENDAMENTO, onde a tela
carrega apenas o referido botão. (Figura 24)
Figura 24— Chamada do próximo agendamento

Após chamar a primeira vez o PROXIMO AGENDAMENTO, a tela ficará conforme imagem abaixo, e
habilitara os botões: CONVOCADO APRESENTOU SENHA, que será clicado quando o convocado chamado
comparecer no guichê, e CHAMAR NOVAMENTE, que poderá ser clicado apenas três vezes, se o
convocado não comparecer, o sistema considerara a senha ausente. Ao lado direito da tela temos um
histórico das pessoas que já foram atendidas.(Figura 25)
Figura 25— Tela de atendimento
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Após clicar no botão CONVOCADO APRESENTOU SENHA, habilitará o botão AGENDAMENTO CONCLUIDO
e desabilitara o CONVOCADO APRESENTOU SENHA e CHAMAR NOVAMENTE. (Figura 26)
Figura 26— Botão AGENDAMENTO CONCLUIDO
ÂG

Após concluirmos o agendamento, clicando no botão AGENDAMENTO CONCLUIDO, o processo retornará
ao início. (Figura 27)
Figura 27— Retorno do processo
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1.5.1 Aba PROXIMA SENHA.
Nessa aba é possível visualizar qual a próxima senha a ser chamada. (Figura 28)
Figura 28— Aba próxima senha
. . .
kle-pa Impe
IAPPPEPLIZk',
=PP

-,-,
1.6

-ode,

LIA 59 r.0

Item ABRIR SENHA.

Nesse menu teremos uma tela onde poderemos visualizar todas as senhas que foram chamadas e o status
atual esta como SENHA CHAMADA AUSENTE. Aqui poderemos habilitá-la novamente clicando em ABRIR
ATENDIMENTO à. (Figura 29)
Figura 29- Tela Abrir Senha

Conhecendo o menu Relatórios
1.

Itens do menu RELATÓRIOS;

Temos as opções de relatórios: AGENDAMENTOS, ENCAIXES E AGENDADOS
FINALIZADOS. (Figura 30)
Figura 30— Itens do Menu Relatórios
Ac om parih
latódo de Agendados
atório de Encaixes
Relatório de
AgendadosiEnc
Finalizados
Relatório de Prosorded
Não-As
Reatório dePe•H
Peag
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1.1 Item RELATÓRIO DE AGENDADOS.
No item Relatório de agendados, permite serem consultados todos os tipos de agendamentos
por período de data, posto de atendimento e por horários de agendamento. E o relatório
mostrara total de servidores agendados e total de vagas disponíveis por período selecionado.
(Figura 31 e 32)

Figura 32 — RELATÓRIO DE SERVIDORES

Figura 31— Tela para consultar relatórios de
agendamentos
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1.1 Item RELATÓRIO ENCAIXES.
No item relatório de Encaixes, permitira a consulta de todos os encaixes, por posto e por data.
(Figura 33 e 34)
Figura 33 — Tela para consulta de relatório de
Encaixes.

Figura 34 — Relatório de encaixes.
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3.1 Item RELATÓRIO DE AGENDADOS/ENCAIXE FINALIZADOS.
No Item RELATÓRIO DE AGENDADOS/ENCAIXE FINALIZADOS, Tem como função a consulta do
relatório de agendados e encaixes atendidos por data, descriminando os atendimentos de cada
operador, por posto de atendimento. (Figura 35 e 36).
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Figura 35 — Consulta de agendados/encaixe.

Figura 36— Relatório de Agendados/Encaixe.

Rei-atedio. de Agendadosffincai
RoxAtuoDEAWMINJOSEINCAIXE-fltaJbW03

aWIMI.I•Inna•••••=Z

nea
2009,2015

..1100.1

.11.4MIL.1

Usuário
-- Talos os Operadores —

bem

)14.10ÉMIA

PU/

stnalmefflmne

Wel,*

avnelm.11•40100
~MOO
Lall4,0410

Posto de Atendimento
— Todos os Postos de Atendimento —
..

gáj

N.S.A

Mim

.

gn."13.4540

tae.b

foi.v....01.

15•011045~,111.4001.1.000
ern CSV

al~
NYS.,
alea
0:111;

FICUMPIODBAIN~OtilleCAM,11~15•"10•1.7

1.1 menu Acompanhamento
1.1. Menu Acompanhamento, tem como função a exibição das chamadas de senhas por Guichê.
(Figura 31)
Figura 31— Acompanhamento de senhas.

Todo o conteúdo e as imagens usadas neste tutorial são de propriedade da empresa Wehtech Softwares e Serviços LTDA,

devidamente inscrita no CNPJ/MF n5 02.183.888/0001-70. Ouso não autorizado no todo ou em parte deste tutorial é proibido.
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SISTEMA SIPREV/GESTÃO
Como entrar no sistema SIPREV Gestão?
Ao entrar na página de acesso ao sistema, aparecerá uma tela para que seja digitado o USUÁRIO
e a SENHA. Após digitado dique em ENTRAR. (Figura 1)

Figura 1— Página de acesso ao sistema
11APSISPS
SIPREVIGes o de RPPS - Sistema Providenciado de Gestão de Regimes Publicos de Previdência Social

umono
sem,

I
l

ES:13

Após digitar o USUÁRIO e SENHA corretamente e clicar em ENTRAR, aparecerá a página inicial
do sistema com o menu. (Figura 2)

Figura 2— Página inicial do sistema
MPS/SPS
SPREV/Geslao de RPPS Sistema Prevideaciano de Gesta° de Regimes Publicas de Previdencia Social
•
UgutsksdeAssesbdora Sar

A ÁS.
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51PREV
`01Usa,
de WS
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Ao entrar na página inicial, clicar em Cadastros Gerais abrira a tela principal com todos os
menus do sistema, no canto superior direito aparece o nome do usuário que esta logado no
sistema. (Figura 3).

Figura 3 — Seleção do posto de atendimento
MPSISPS
SIPREVIGestio de RPPS • Sistema Previdenciado de Gestão de Regimes Públicos de Previdéneia Social
CadEMOSQlas • CerS01~ 'Rebtõitr MmeiwacadoSIPAR , A
Uturo.REDISEADOR
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Atualização de dados cadastrais
Itens do menu Censo Previdenciário, consiste em toda a configuração de cadastro para o Censo
Previdenciário. Será habilitado ao usuário Recenseador, somente a função Atualizar dados. As
demais funções quando solicitadas, aparecera à mensagem de Acesso Negado. (Figura 1)
Figura 1— Acesso Negado

O Acesso negado para essa funchnaii
Voltar

Na tela principal do sistema, coloque o cursor cio mouse sobre o item de menu "Censo
Previdenciário". Em seguida, dique no subitem de menu Atualizar Dados. (Figura 2)
Figura 2— Atualização de dados

Previdenciano
Cadastrar 'Alidade de
Atendimento
Selecionar beneficiários
Selecionar beneficiários por
nconsistências
Convocar bereefioanos
Atualizar dadosi

Após acessar a tela de atualização de dados, selecionar o censo previdenciário no qual deseja
atualizar os dados e clicar em "Consultar. (Figura 3)
Figura 3 — Selecionar Censo
túneis AdnflnistraúodoMPkEV

Cadastros Gt1

Aluda Sair

Cento Previdentduio Atuetizaçâo de Dados
Censo Previstanciário Selecione umCense

Para consultar beneficiários é possível preencher um filtro onde se pode definir a unidade de
atendimento para a qual os beneficiários foram convocados, a situação dos mesmos perante o
censo e o tipo de beneficiário, além de realizar a busca por Nome, CPF ou PASEP/PIS/NIT. Após
preencher o filtro conforme desejado, dique em Consultar. (Figura 4)
Figura 4—Definir Unidade de Atendimento
Unida RECENSEADOR

Odattedáurdiln4~Arld4ri.
Uno Perda° 1Cense2015

T

I

ITVÁSTSAterskiele 19~1 em ~O VI
SaainPsacia ¡Wiemi Trt.544. Ti

ITb

Tffilffiâ I NTISSOAlmINTÈM

Página
23

TI

Sarava ISTITenuros Tiffià T

Zurte-fesal4deltuceY15

Censo Previdenciário Cadastral de Maringá 2015
Após efetuar a consulta de beneficiários, é possível atualizar seus dados. Para tanto, deve-se
clicar no ícone referente à coluna Listar Pendências da tabela de beneficiários pesquisados.
(Figura 5)
Figura 5 — Atualizar dados
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A ação possibilitara a visualização das inconsistências a serem atualizadas. (Figura 6)
Figura 6— Relatório de Pendência
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Após efetuar a consulta de pendências do beneficiário, é possível atualizar seus dados. Para
tanto, deve-se clicar no ícone referente à coluna Atualizar da tabela de beneficiários
pesquisados.
A ação de atualização dos dados dos beneficiários será possível apenas quando o beneficiário
estiver convocado ou pendente (Figura 7)

Figura 7—Atualizar dados
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Após clicar no ícone de atualização do beneficiário escolhido, aparece a tela de alteração dos
dados do beneficiário, onde se deve alterar os dados desejados e desencadear o processo de
alteração clicando no botão Salvar.
Figura 8 — Atualização de dados
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Para atualizar os dados do beneficiário servidor, caso seja necessário atualizar dados de histórico
funcional, histórico financeiro ou dependente, pode-se navegar à vontade entre as abas,
atualizar as informações necessárias e selecionar a opção Salvar em cada aba.
Para atualizar pendências no histórico Funcional, é necessária uma sequência de passos, clicar
em Movimentação Funcional, em seguida abrira a próxima opção Alterar. (Figuras 9, 10 e 11).

Figura 9 — Histórico Funcional
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Figura 10— Histórico Funcional
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Após solicitar o ícone Alterar, abrira a tela onde se deve alterar os dados desejados e desencadear o
processo de alteração clicando no botão Salvar.
Figura 11— Atualização de dados do Histórico Funcional
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Após Salvar todas as alterações feitas, será necessário voltar à aba Dados do Servidor e clicar em
Gerar relatório de pendências para verificar se ainda existe alguma pendência, se não houver,
aparecera à mensagem Não existem mais pendências. (Figura 12)

Figura 12— Salvar Censo
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Após a atualização e sem mais pendências clicar em "Concluir", seja de beneficiário servidor ou
pensionista, a aplicação verifica se há pendências e pergunta "O beneficiário compareceu ao
censo?", dique em Confirmar Dados para visualização e confirmação de todos os dados
atualizados, abrirá o Relatório de Recadastramento Individual — Servidor (Figura 17), após a
confirmação dos dados, Clique em Sim, para concluir a atualização, ou em Não, para retornar a
tela de alteração do beneficiário. (Figura 13 e 14)

Figura 13— Confirmar Censo

O beneficiário compareceu ao censo?

i Dados

Voltar

Após clicar em SIM, o sistema gera automaticamente o Comprovante de recadastramento, que
será assinado pelo recenseador e entregue ao servidor recenseado. (Figura 14)
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Figura 14— Comprovante de recadastramento

AUTARQUIA MUNICIPAL GESTORA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

COMPROVANTE DE RECADASTRAMENTO
Censo Revidem:Mio : Censo 2015
Unidade de Atendimento : Unidade de Atendimento 1
Atendente usucy): ATENDESTE
Data de Atendimento : 1505/2015
Beneftdiério : MARIA DA SILVA CARDOSO
CPF : €3 7211.

Mesto a realização 63 mcadastrament6
-. de 15 ele Alain de 2015

Assinatura do responsavel pelo recadastramento

Após gerado o comprovante de recadastramento para o servidor, gerar o relatório de
recadastramento individual do servidor, solicitar a conferencia e assinatura do recenseado e
efetuar a sua guarda para posterior entrega ao ente. Conforme as figuras abaixo relacionadas.
(Figura 15, 16 e 17).
Figura 15— Relatório Individual - Servidor
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Figura 16— Emitir Comprovante
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Figura 17— Relatório de Recadastramento
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Prefeitura do Município de Maringá

MARINGÁ
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá
Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa.
CGC/MF 78.074.804/0001-22 - Fone (44)3220-7700/Fax (44) 3220-7728 — Maringá - PR

Oficio n° 987/2015-MGÁPREV
Maringá, 20 de novembro de 2015.

Prezado Senhor,

Vimos através desta, informá-los que optamos por não reter cópia de
documentos, uma vez que, a apresentação dos documentos originais para atualização
dos dados cadastrais no sistema SIPREV já se faz suficientemente necessário.

Certos de sua atenção, agradecemos com antecedência e renovamos os
votos de estima e respeito.

Atenciosamente,

--\,v4.„1
Maria Silvgna Barbosa Frigo

Gerente de Administração e Patrimônio
MGA PREV

Senhor:
ILDEMAR ALMEIDA DA SILVA
MD: Representante Autorizado do Consórcio SERCONPREV — AHF — WEBTECH
Av. Pedro Almeida com Cândido Ferraz n° 1101 — São Cristovão
Teresina - PI

Prefeitura do Município de Maringá

MARINGÁ
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá
Av. Carneiro Leão. 135 - Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa.
CGC/MF 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700/Fax (44) 3220-7728 — Maringá - PR

Oficio n° 986/2015-MGAPREV
Maringá, 20 de novembro de 2015.

Prezado Senhor,

Informamos que optamos por não disponibilizar aos servidores ativos,
aposentados e pensionistas o acesso ao sistema SIPREV/GESTÁO para conferirem ou
complementarem informações através do aplicativo.
E cabe salientar que tal deliberação não acarretará em prejuízos quanto à
execução do Censo Cadastral Previdenciário.
Certos de sua atenção, agradecemos com antecedência e renovamos os
votos de estima e respeito.

Atenciosamente,

Maria Si! Vana B rbosa Frigo
Gerente de Administração e Patrimônio
MGA PREV

Senhor:

ILDEMAR ALMEIDA DA SILVA
MD: Representante Autorizado do Consórcio SERCONPREV — AHF — WEBTECH
Av. Pedro Almeida com Cândido Ferraz n° 1101 — São Cristovão
Teresina - PI

Prefeitura do Município de Maringá

MARINGÁ
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá
Av. Carneiro Leão. 135 - Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa.
CGC/MF 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700/Fax (44) 3220-7728 — Maringá - PR

Ofício n° 985/2015-MGAPREV
Maringá, 20 de novembro de 2015.

Prezado Senhor,

Informo que, optamos por efetuar o Censo Cadastral dos servidores ativos
somente na modalidade presencial na Unidade de Atendimento instalado no Auditório
Hélio Moreira e dos aposentados e pensionistas na Unidade de Atendimento instalado na
sede da Maringá Previdência nos períodos estabelecidos, não sendo permitindo que seja feita
em outra Unidade de Atendimento do Consórcio SERCONPREV em outro Estado ou Município.

Atenciosamente,

lqijáta--(
Maria Silvana Barbosa Frigo
Gerente de Administração e Patrimônio
MGA PREV

Senhor:
ILDEMAR ALMEIDA DA SILVA
MD: Representante Autorizado do Consórcio SERCONPREV — AHF — WEBTECH
Av. Pedro Almeida com Cândido Ferraz n° 1101 — São Cristovão
Teresina - PI

Prefeitura do Município de Maringá

/Sr MARINGÁ
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá
Av. Carneiro Leão. 135 - Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa
CGC/MF 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700/Fax (44) 3220-7728 — Maringá - PR

PORTARIA N°. 031/15-MGÁPREV
O Diretor Superintendente da Maringá Previdência
- Previdência dos Servidores Públicos Municipais
de Maringá, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1°. DESIGNAR a servidora MARIA SILVANA BARBOSA FRIGO, matricula 16855,
como Coordenador-Geral do Município de Maringá - PR, e suplente a servidora SINÁDIA
BATISTA SILVA, matricula 61 no âmbito do Programa de Apoio à Modernização da Gestão
dos Sistemas de Previdência Social — PROPREV — Segunda Fase.
Art. 2°. São atribuições do Coordenador-Geral:
realizar o acompanhamento e controle operacional das atividades relacionadas à
execução do PROPREV — Segunda Fase; e,
será o responsável pelo envio do atesto de recebimento dos Produtos resultados do Censo
Cadastral Previdenciário.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Sede da MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 13 de novembro de 2015.

Dorival Ferre& Dias
DIRETOR SUPERINTENt1ENTE

CONFERE COM O ORIGINAL
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