
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O Censo Previdenciário é um procedimento 

periódico de caráter obrigatório exigido pelo 

Ministério da Previdência Social (MPS) e está 

fundamentado no art. 3º, § 4º da Lei nº 

10.887, de 18 de junho de 2004, Art 15, II da 

Orientação Normativa 02/2009, devendo ser 

realizada no mínimo a cada 05 anos. O 

último censo realizado pelo município 

aconteceu em 2011. 

 

Trata-se de atualização de dados pessoais 

dos servidores, como: Nome, CPF, Data de 

nascimento, Endereço, Raça,  histórico 

funcional dos servidores, como: cargo 

ocupado, data de admissão, vínculos 

anteriores com o INSS ou outros regimes 

próprios. 

Compete ao IMP manter as informações 

previdenciárias dos servidores municipais 

atualizadas. 

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO CENSO PREVIDENCIÁRIO? 

O censo previdenciário cadastral é o 

procedimento que permitirá a atualização e 

consolidação do Cadastro dos segurados do 

IMP.   

Sua implementação visa melhorar a 

qualidade dos dados cadastrais dos 

servidores públicos municipais concursados 

do Município de Itaúna, eliminar distorções e 

assegurar aos servidores benefícios como 

aposentadoria e pensão aos dependentes 

visando a criação e manutenção de banco 

de dados. 

Controlar os dados relativos a situação 

cadastral de servidores. 

 Monitorar a situação dos aposentados, 

pensionistas e dependentes. 

Agilização da concessão dos benefícios. 

Melhoria da qualidade dos dados dos 

servidores. 

 O servidor poderá acompanhar a 

movimentação de suas informações. 
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O QUE É O CENSO PREVIDENCIÁRIO 



QUAL A IMPORTÂNCIA DO CENSO PREVIDENCIÁRIO? 

Conforme notificação do Tribunal de contas 

de Minas Gerais  e legislações do Ministério 

da Previdência, os RPPS deverão implantar o 

SIPREV- Sistema Previdenciário de Gestão de 

RPPS. 

Por meio do Siprev-Gestão, os gestores dos 

regimes próprios poderão alimentar o 

Cadastro Nacional de Informações Sociais 

dos Regimes Próprios de Previdência Social 

(CNIS-RPPS). Assim, será possível fazer a 

verificação dos bancos de dados de 

servidores públicos dos estados e municípios. 

A partir disso, a Previdência Social conseguirá 

monitorar a condição funcional dos 

servidores em todos os níveis e esferas.  

Base atualizada e consistente é a garantia 

de melhoria na Gestão do RPPS 

Com a base de dados atualizada e 

consistente, a gestão do RPPS terá ganhos 

incalculáveis na simulação da 

aposentadoria, concessão do benefício, 

folha de pagamento, arrecadação das 

contribuições, dentre outros. 

Para que uma simulação de aposentadoria 

seja real é necessária informações 

atualizadas, desde o censo cadastral (apurar 

idade, sexo), funcional (cargo, data de 

ingresso, tempos averbados), até o financeiro 

para apurar o valor do benefício. A 

simulação é essencial e necessita ser real, vez 

que gera expectativa de direito ao 

segurado. 

informações cadastrais dos servidores, para 

fins de formação da base cadastral para a 

realização das reavaliações atuariais anuais, 

para a concessão dos benefícios 

previdenciários e para preparação dos 

requerimentos de compensação 

previdenciária. 

 

 

 

 

 

 

QUEM DEVE FAZER? 

Todos os servidores ativos detentores de cargo de provimento efetivo segurados pelo IMP. 

Aposentados. 

Pensionistas. 

 

 

 

QUEM NÃO PRECISA FAZER O CENSO? 

Servidores exclusivamente comissionados 

Contratados em Regime CLT 

Servidores Temporários 

Estagiários 

 

 

 

 

 



O QUE ACONTECE SE O SERVIDOR  NÃO FIZER O CENSO? 

O servidor efetivo que não realizar o censo previdenciário poderá ter o pagamento de sua 

remuneração ou provento bloqueado até sua efetiva regularização.   

 

 

 

 

 

 

SERVIDOR: O CENSO PREVIDENCIÁRIO É BOM PARA ITAÚNA E MELHOR PARA VOCÊ. 

FAÇA A SUA PARTE. 

DÊ O PRIMEIRO PASSO: ACESSE O SITE “MEU INSS” E PROVIDENCIE SUA CNIS.  

PRÓXIMOS PASSOS: 

A G U A R D E    M A I S     I N F O R M A Ç Õ E S! 

  

 

 

 

DEU NO G1 DO DIA 24/08/2017: 

Prefeitura de Itaúna atende TCE/MG e adota novos procedimentos no 

regime previdenciário dos servidores 

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna IMP 
pretende colocar as medidas em vigor até o fim do ano. O objetivo é 
implantar gestão compartilhada, fundamentada na boa governança 

corporativa. 



 A direção do Instituto Municipal de 
Previdência dos Servidores Públicos 
de Itaúna (IMP), iniciou 
procedimentos para a 
implementação de 32 ações para 
garantir mais eficiência na sua 
administração. Parte dessas medidas 
atendem as recomendações do 
Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais (TCE/MG) e devem ser 
efetivadas até o fim do ano. 
Ao G1, o TCE explicou que as 
recomendações foram feitas a partir 
da análise da prestação de contas da 
gestão anterior da Prefeitura de 
Itaúna. Outras medidas foram 
extraídas do "Manual de Boas 
Práticas", da Associação Nacional de 
Entidades de Previdência dos 
Estados e Municípios. Também há 
mudanças alinhadas com o  
programa especial do Ministério da 
Previdência Social. 
De acordo com o diretor-geral do 
IMP, Sandro Ferreira Pinto, as ações 

 

 

 propostas têm como eixos centrais a 
gestão compartilhada e a governança 
corporativa. "Além das 
recomendações legais, como a 
previsão do artigo 37 da 
Constituição Federal, que destaca a 
legalidade, a publicidade e a 
eficiência; faz-se necessária a adoção 
de um conjunto de boas práticas 

para aumentar a confiança das 

partes interessadas, que são os 

segurados, fornecedores, 

colaboradores, entre outros 

envolvidos perante a autarquia", 

explica. 

 

 

 

 

 

 

Confira algumas medidas que serão implementadas 
 

 Repaginar o site do IMP, alimentando-o com conteúdo 

constantemente. Através dele, o usuário poderá ter acesso as mais 

diversas informações, inclusive simular sua aposentadoria; 

 Elaboração de boletim 

bimestral destinado aos 

segurados e à sociedade 

civil; 

  Capacitação permanente 
dos conselheiros e servidores; 

  Criação e instalação da 
Ouvidoria do IMP; 

  Realização periódica de 

“pesquisa de satisfação” com 

os segurados; 

  Recadastramento de 
inativos e de segurados ativos; 

 Elaboração de Cartilha 
Previdenciária; 

 Realização de curso de 
educação previdenciária; 

 Curso de educação 
financeira para os segurados; 

  Entrega de menção honrosa 

aos aposentados do mês; 

  Implantação do Programa 

de valorização e integração de 
aposentados e pensionistas; 



 Implantação do Programa 

de preparação para a 

aposentadoria; 

 Elaboração e publicação do 
Código de Ética do IMP; 

  Realização do Encontro 

Previdenciário dos Servidores 

Públicos Municipais; 

 Implantação do IMP 

Itinerante, para que servidores 

do Instituto percorram todos os 

setores da Prefeitura, Câmara e 

autarquias informando e 

respondendo a dúvidas dos 
servidores. 

  

Deu no Notícias de Itaúna, de 25/07/2017 

Trabalho apresentado no Congresso 

Nacional de Pesquisa Previdenciária 

defende ações preventivas para 

redução do impacto do auxílio-

doença. 
O gerente de benefícios do Instituto 

Municipal de Previdência – IMP, Helton José 

Tavares da Cunha, conquistou o terceiro 

lugar do país em concurso de monografias 

promovido pela Associação Brasileira das 

Instituições de Previdência dos Estados dos 

Municípios – Abipem. A apresentação foi 

feita durante o Congresso Nacional de 

Pesquisa Previdenciária, que reuniu diversas 

autoridades no assunto, em Maceió, nos dias 

27, 28 e 29 de junho. 

Helton Tavares é servidor da Prefeitura de 

Itaúna há 25 anos e há mais de dois está 

lotado no IMP. Formado em Administração, 

decidiu, devido às experiências do dia a dia 

na autarquia, fazer pós-graduação em 

Regimes Próprios de Previdência Social – 

RPPS. E foi também essa vivência que 

incentivou o funcionário municipal a estudar 

as medidas que podem ser adotadas para 

redução do impacto financeiro do auxílio-

doença na atuária do RPPS, tema do 

trabalho de conclusão de curso, realizado no 

Complexo Educacional Damásio de Jesus, 

em Divinópolis. 

Entre os destaques do servidor no resultado 

da pesquisa estão ações que vão desde a 

elaboração do edital, com a previsão de 

exame psicotécnico, à exigência de exames 

específicos e detalhados para cada função 

a ser desempenhada na administração 

pública, eficientização da medicina e 

segurança do trabalho, além da prevenção, 

por meio de parcerias com serviços 

prestados pelo próprio Município para 

ampliação da assistência ao funcionalismo, 

sendo essa última já bastante encaminhada. 

 “Pensei na monografia justamente com foco 

na situação de Itaúna. São atitudes simples, 

que estão ao nosso alcance. E essas medidas 

preventivas podem render ganhos 

significativos para que o futuro do IMP não 

seja comprometido. Foi uma experiência 

muito válida e gostaria de agradecer aos 

meus colegas, com os quais aprendo 

sempre, e especialmente ao apoio da 

servidora Elaine Marra de Souza Boaventura, 

que muito contribuiu para essa conquista”, 

afirmou Helton Tavares. 

O trabalho será veiculado na Revista RPPS do 

Brasil e há previsão também de publicação 

em veículo de comunicação da Abipem. O 

primeiro lugar do concurso de monografias 

ficou com Alex Araújo Pimenta, do estado do 

Rio de Janeiro, que dissertou sobre “O 

Pragmatismo da Solidariedade nos RPPS: 

Contribuição VS Retribuição”. Na segunda 

posição, Ricardo Wagner Barros de Oliveira, 

da Paraíba, comentou “Um estudo sobre a 

solvência financeira e atuarial dos Regimes 

Próprios de Previdência Social dos Municípios 

de João Pessoa e de Campina Grande”. 
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