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DECRETO Nº 036, DE 28 DE MARÇO DE 2019 
 

 

“Convoca servidores ativos e 

aposentados e pensionistas que recebem 

complemento para realização de 

recenseamento e prova de vida” 

 

 

JOSÉ NATALINO PAGANINI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas 

atribuições legais; 

 

 Considerando a necessidade do órgão publico manter atualizados os dados 

cadastrais dos seus servidores; 

 

Considerando que o Tesouro Municipal atualmente possui mais de cem 

servidores aposentados que recebem complemento de aposentadoria; 

 

 Considerando que essa medida evita o pagamento de aposentados falecidos, 

bem como mantêm a qualidade dos dados dos segurados para fins do cálculo atuarial que 

é uma obrigação anual; 

 

Considerando que as exigências do sistema federal e-social (Sistema de 

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) que impõe a 

qualidade da base de dados e informações precisas ao Governo Federal passará a vigorar 

para o serviço público a partir de janeiro de 2020, conforme o Decreto Federal 

nº 8.373/14 e Resolução do Comitê Diretivo do Esocial nº 05, de 02/10/2018; 

 

Considerando que o recenseamento e a prova de vida cumprem, ainda, o 

Decreto Municipal nº 032, de 19/03/2015, que aderiu ao programa de melhoria da 

qualidade dos dados dos segurados, dando assim continuidade ao Censo Cadastral 

Previdenciário realizado em 2016, cujas averbações foram concluídas em fevereiro de 

2017; 

 

 Considerando que essa medida visa garantir a eficiência dos serviços 

prestados pelo serviço público; 

 

 

D E C R E T O : 
 

 

  Art. 1º Os ativos e aposentados e pensionistas que recebem complemento 

da Prefeitura deverão realizar o recenseamento e prova de vida, conforme calendário 

2019 definido abaixo: 
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GRUPO CONVOCADO PERÍODO DO RECENSEAMENTO 

Complementos de Aposentadoria 01 a 19 de abril 

Aniversariantes de Janeiro, Fevereiro e Março 02 a 20 de maio 

Aniversariantes de Abril, Maio e Junho 03 a 20 de junho 

Docentes e Suporte Pedagógico 10 a 19 de julho 

Aniversariantes de Julho, Agosto e Setembro 01 a 20 de Agosto 

Aniversariantes de Outubro, Novembro e 

Dezembro 

02 a 20 de Setembro 

 

 Art. 2º Referido recenseamento e prova de vida serão realizados no Departamento 

de Pessoal da Prefeitura Municipal, localizado na Rua João de Moraes, nº 490 – Centro, em 

dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas. 

 
§1º. Para os servidores ativos será necessário o preenchimento de formulário 

próprio a ser disponibilizado no site www.itapira.sp.gov.br, no link Serviços Online, a 

partir de 18/04/2019, e a apresentação de cópia dos documentos ali especificados. 

 

 § 2º. Caso o servidor não possa comparecer para realização da prova de vida, por 

motivo de internação ou problemas de saúde, o responsável poderá efetuar apenas a 

atualização cadastral, sendo indispensável a apresentação de uma declaração médica 

atestando o CID, oportunidade em que a assistência social agendará uma visita na 

residência ou local onde estiver o segurado (Lar, Abrigo, Hospital, etc), limitada ao 

Município de Itapira. 

 

§ 3º. Em caso de internação em outro Município, excepcionalmente, a prova de 

vida e o recenseamento in loco poderão ser feitos em período posterior ao programado, 

devendo o responsável comunicar o Departamento de Pessoal dentro do período do 

recenseamento para agendamento oportuno assim que o segurado obtiver alta hospitalar 

e estiver em Itapira. 

 

 § 4º. Para os aposentados que recebem complemento e residam em outro 

Município, a prova de vida e o recenseamento in loco poderão ser substituídos pelo 

preenchimento de formulário de recenseamento próprio, com firma reconhecida por 

autenticidade em Cartório de Registro Civil ou Tabelião de Notas da cidade onde resida e 

enviado pelos Correios dentro do respectivo mês conforme artigo 1º. 

 

 § 5º. Caso o servidor ou aposentado não possa comparecer ao Departamento de 

Pessoal para realização do censo, em razão de detenção ou reclusão, o responsável poderá 

efetuar a atualização cadastral, e a atualização será substituída pela apresentação de uma 

declaração original sem rasura expedida no mês do recenseamento pelo diretor do 

presídio ou responsável pelo local onde estiver o recluso ou detento. 
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 Art. 3º A não realização do recenseamento e prova de vida dentro do respectivo 

período convocado ocasionará o bloqueio do pagamento da remuneração no mês 

subsequente e do cartão do auxílio refeição sendo desbloqueados após a situação ser 

regularizada. 

 

 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 28 de março de 2019. 

 

 

 

JOSÉ NATALINO PAGANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo  na data 

supra. 

 

 

DANIELA AP.F.PAVINATO DE CAMPOS 
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS 


