


Qual é a importância do Censo Previdenciário? 



Qual é a metodologia de execução? 

Censo Cadastral: atualização de informação cadastral dos servidores, tais como: endereço, 
CPF, comprovante de residência, e-mail, número de telefone, estado civil, dependentes etc. 
Esta etapa necessita da participação do servidor público ativo, dos inativos e pensionistas 
vinculados ao RPPS; 

 

Censo Funcional: atualização do histórico funcional do segurado desde a sua admissão 
junto ao ente federativo; 

 

Censo Financeiro: atualização das informações financeiras do segurado, como 
remunerações e contribuições, desde a data da sua admissão no ente federativo; 

 

Informação Previdenciária: atualização da informação referente ao tempo de contribuição 
do servidor até a sua admissão no ente federativo, através do próprio servidor, que deverá 
solicitar essa informação diretamente nas agências do INSS; 

 

 



Equipe e Infraestrutura. 
 

• Contratação de empresa ou a própria equipe do RPPS poderá realizar o censo 
previdenciário. 

 

• Disponibilização de pessoas para atendimento dos servidores. 

 

• Montar logística de atendimento. 

 

• Disponibilizar computadores, scanners, tablets ou câmeras. 

 

• Local para atendimento e digitação do histórico financeiro. 



Quais os objetivos? 

•Comprovação de vida, de vínculo ou dependência 

econômico-financeira, que servirá para evitar que benefícios 

sejam pagos indevidamente, causando prejuízos ao RPPS e, 

consequentemente, a todos os segurados; 

 

•Uniformização e atualização do banco de dados cadastrais, 

funcionais e financeiros, que servirá de base para estudos 

atuariais, bem como subsidiará o planejamento de ações 

para equacionamento do déficit atuarial para atendimento do 

equilíbrio atuarial e financeiro nos termo do Art. 40 da CF. 



Resultados alcançados no final do Censo Previdenciário. 

•Comprovação de vida, de vínculo ou dependência 

econômico-financeira, que servirá para evitar que benefícios 

sejam pagos indevidamente, causando prejuízos ao RPPS e, 

consequentemente, a todos os segurados; 

 

•Uniformização e atualização do banco de dados cadastrais, 

funcionais e financeiros, que servirá de base para estudos 

atuariais, bem como subsidiará o planejamento de ações 

para equacionamento do déficit atuarial para atendimento do 

equilíbrio atuarial e financeiro nos termo do Art. 40 da CF. 



Resultados alcançados no final do Censo Previdenciário. 

• Atualizar o cadastro dos segurados municipais ativos, 
aposentados e seus dependentes e pensionistas; 
 

• Desenvolver rotinas de checagem de dados dos segurados; 
 

• Produzir análise da compensação financeira entre o Regime 
Geral e o Regime Próprio; 
 

• Apurar, mais precisamente, o cálculo atuarial; 
 

• Elevar a qualidade da gestão; 
 

• Conhecer o perfil do beneficiário 



Falando de eSOCIAL. 






