
27/04/2020 Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

www.diariomunicipal.com.br/famep/materia/4524DE7C/03AGdBq25z4Be8z78tzrtPWLavrsuPQO4jt92THVD0gFDXX4W_fXyqOJXvES2X5KR77D… 1/2

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º016/2020, 04 DE MARÇO DE 2020

DECRETO N.º016/2020, 04 DE MARÇO DE 2020
 

Institui o Censo Geral Anual Previdenciário dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo
ativo e servidores inativos e pensionista,
segurados do Instituto de Previdência Social
dos Servidores Municipais de Dom Eliseu-
IPSEMDE e dá outras providências

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM ELISEU, Estado do
Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no artigo83,
IXdaLei Orgânica do Município;
CONSIDERANDOa necessidade de contínua melhoria na
qualidade dos dados pessoais, que estão armazenados na base
de dados do município de Dom Eliseu, para a gestão e
pagamento de pessoal, bem como cumprimento de obrigações
previdenciárias, fiscais e atuariais.
CONSIDERANDOas boas práticas de segurança na
identificação do servidor para fins de atualização de seus dados
pessoais, de modo que sejam evitadas possíveis fraudes em
decorrência do mau uso de dados.
 
DECRETA:
Art. 1.ºFica instituído o Censo Geral Anual Previdenciário dos
Servidores Públicos Municipais de Dom Eliseu.
Parágrafo único.O censo de que trata o caput deste artigo
consiste na atualização cadastral dos dados pessoais, funcionais
e da relação de dependentes de servidores do município de
Dom Eliseu.
 
Art. 2.ºDeverão participar do Censo Geral Anual, os servidores
ativos efetivos e inativos, os temporariamente afastados em
decorrência de licenças ou outro afastamento na forma da lei, e
os beneficiários de pensão especial, pensão judicial, e
complementação de aposentaria custeada pelo erário.
§ 1.ºA atualização cadastral do servidor é compulsória, sempre
que for convocado para realiza-la, e a qualquer tempo, na
ocorrência de fatos que impliquem alteração em seu estado
civil, dados pessoais ou relação de dependentes, poderá o
servidor solicitar sua atualização.
§ 2.ºA omissão de dados ou a prestação de informações
incorretas ou incompletas serão passíveis de responsabilização
do servidor.
§ 3.ºO não comparecimento ao Censo Geral Anual acarretará a
suspensão da remuneração a partir da folha de pagamento do
mês subsequente, e somente será reestabelecido quando da
regularização da situação funcional do servidor.
 
Art. 3.ºO Censo Geral Anual será realizado peloINSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
DOM ELISEU – IPSEMDE, que expedirá o seu regulamento
através de portaria.
 
Art. 4.ºFica criada a Comissão Especial do Censo Geral Anual
dos Servidores Públicos Municipais de Dom Eliseu, a ser
composta porADEMY PEREIRA DA SILVA, portador do
CPF n.º 584.521.84204; eJAIAME PONTES LUZ, portador
do CPF n.º 997.474.642-68.
 
Art. 5.ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Dom Eliseu-PA, 04 de março de 2020.
 



27/04/2020 Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

www.diariomunicipal.com.br/famep/materia/4524DE7C/03AGdBq25z4Be8z78tzrtPWLavrsuPQO4jt92THVD0gFDXX4W_fXyqOJXvES2X5KR77D… 2/2

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal 

Publicado por:
Hugo Rafael Alves de Almeida

Código Identificador:4524DE7C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Pará no dia 05/03/2020. Edição 2439
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/famep/


