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Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004  Edição 2760  Ponta Porã-MS, 20 de Julho de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A JBS S/A torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Porã/MS a Renovação da Licença de Operação para 
Abate de Animais de Grande Porte (Bovinos), nº 068/2014, localizada na Rodovia MS 164, km 7,6, S/Nº, Chácaras Alvorada, Cep. 79.900-001 
no Município de Ponta Porã. 

 
 
 

 

 
 
 

Poder Executivo 

Aviso 
 

Extrato 
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TERMO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA CASA DO ATLETA LTDA EPP (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
010/2016 - PROCESSO Nº 1741/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016). 

 
O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ- MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Guia Lopes, nº 663, Centro, na cidade de 
Ponta Porã/MS, inscrito no CNPJ nº 03.434.792/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Prefeito Helio Peluffo Filho, 
portador do RG nº 342.286 SSP/MT, CPF nº 204.038.521.53, residente e domiciliado na cidade de Ponta Porã/MS, sito a Rua Soldado Tomaz 
Antonio Machado, nº 191, Centro, com fundamento no artigo 21 do Decreto Federal 7892/2013, no artigo 19 do Decreto Municipal n° 
6075/2013 e, na Cláusula Segunda – Da vigência da Ata de Registro de Preços nº 010/2016, e consoante o quanto apurado nos autos do 
Processo nº. 1741/2016 – Pregão Presencial nº 012/2016, CANCELA, por este ato, a contar de 06 de julho de 2017, o registro de preços da 
Empresa CASA DO ATLETA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.999.969/0001-31, com sede a Rua 7 de setembro, n. 322, Bairro Vila 
Cidade, na cidade de Campo Grande/MS, constantes da Ata de Registro de Preços nº 010/2016. 
 
Ponta Porã/MS, 06 de Julho de 2017. 
 

Helio Pelufo Filho 
Prefeito Municipal 

 
TERMO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA COMERCIAL GALIPHE EIRELI – ME (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

010/2016 - PROCESSO Nº 1741/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016). 
 
O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ- MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Guia Lopes, nº 663, Centro, na cidade de 
Ponta Porã/MS, inscrito no CNPJ nº 03.434.792/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Prefeito Helio Peluffo Filho, 
portador do RG nº 342.286 SSP/MT, CPF nº 204.038.521.53, residente e domiciliado na cidade de Ponta Porã/MS, sito a Rua Soldado Tomaz 
Antonio Machado, nº 191, Centro, com fundamento no artigo 21 do Decreto Federal 7892/2013, no artigo 19 do Decreto Municipal n° 
6075/2013 e, na Cláusula Segunda – Da vigência da Ata de Registro de Preços nº 010/2016, e consoante o quanto apurado nos autos do 
Processo nº. 1741/2016 – Pregão Presencial nº 012/2016, CANCELA, por este ato, a contar de 06 de julho de 2017, o registro de preços da 
Empresa Comercial Galiphe Eireli – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.475.963/0001-47, com sede na Rua Major Capilé, n. 3228, Bairro Jardim 
Central, na cidade de Campo Grande/MS, constantes da Ata de Registro de Preços nº 010/2016. 
 
Ponta Porã/MS, 06 de Julho de 2017. 
 

Helio Pelufo Filho 
Prefeito Municipal 

 
TERMO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA D & B COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP(ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 010/2016 - PROCESSO Nº 1741/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016). 
 
O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ- MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Guia Lopes, nº 663, Centro, na cidade de 
Ponta Porã/MS, inscrito no CNPJ nº 03.434.792/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Prefeito Helio Peluffo Filho, 
portador do RG nº 342.286 SSP/MT, CPF nº 204.038.521.53, residente e domiciliado na cidade de Ponta Porã/MS, sito a Rua Soldado Tomaz 
Antonio Machado, nº 191, Centro, com fundamento no artigo 21 do Decreto Federal 7892/2013, no artigo 19 do Decreto Municipal n° 
6075/2013 e, na Cláusula Segunda – Da vigência da Ata de Registro de Preços nº 010/2016, e consoante o quanto apurado nos autos do 
Processo nº. 1741/2016 – Pregão Presencial nº 010/2016, CANCELA, por este ato, a contar de 06 de julho de 2017, o registro de preços da 
Empresa D & B Comércio Atacadista Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 15.506.123/0001-76, com sede na Rua Cafelândia, n. 98, Bairro 
Santo Antonio, na cidade de Campo Grandes/MS, constantes da Ata de Registro de Preços nº 010/2016. 
 
Ponta Porã/MS, 06 de Julho de 2017. 
 

Helio Pelufo Filho 
Prefeito Municipal 

 
TERMO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 010/2016 - PROCESSO Nº 1741/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016). 
 
O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ- MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Guia Lopes, nº 663, Centro, na cidade de 
Ponta Porã/MS, inscrito no CNPJ nº 03.434.792/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Prefeito Helio Peluffo Filho, 
portador do RG nº 342.286 SSP/MT, CPF nº 204.038.521.53, residente e domiciliado na cidade de Ponta Porã/MS, sito a Rua Soldado Tomaz 
Antonio Machado, nº 191, Centro, com fundamento no artigo 21 do Decreto Federal 7892/2013, no artigo 19 do Decreto Municipal n° 
6075/2013 e, na Cláusula Segunda – Da vigência da Ata de Registro de Preços nº 010/2016, e consoante o quanto apurado nos autos do 
Processo nº. 1741/2016 – Pregão Presencial nº 012/2016, CANCELA, por este ato, a contar de 06 de julho de 2017, o registro de preços da 
Empresa Mallone Comércio e Serviços Ltda ME, inscrita no CNPJ sob o nº 00.589.733/0001-03, com sede na Avenida Marcelino Pires, n. 
2371, Bairro Centro, na cidade de Dourados/MS, constantes da Ata de Registro de Preços nº 010/2016. 
 
Ponta Porã/MS, 06 de Julho de 2017. 
 

Helio Pelufo Filho 
Prefeito Municipal 
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DECRETO N. 7.873, DE 10 DE JULHO DE 2017. 
 
Dispõe sobre a criação do comitê municipal de enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti e dá outras providências.  
 
Helio Peluffo Filho, Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas rotineiras de prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes Aegypti pelo Poder 
Executivo Municipal; 
 
CONSIDERANDO o aumento na incidência das formas clássicas e graves da doença, ocorrido nos últimos anos; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de implementação, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Controle da Dengue, em 
consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Controle da Dengue – PNCD, instituído em 24.12.2002; 
 
CONSIDERANDO a importância das ações intersetoriais do poder publico e a necessidade de articulação de diversos segmentos organizados 
para as ações de combate ao vetor, mosquito Aedes Aegypti, para garantir a eficácia do Plano Municipal de Controle da Dengue; 
 
CONSIDERANDO que o processo de Educação em Saúde e Mobilização Social é um fator determinante nas ações de combate aos focos de 
vetor da dengue,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º.- Fica criado o Comitê de Enfrentamento ao Mosquito Aedes Aegypti, de caráter intersetorial, de assessoramento e de mobilização 
social, para prevenção e controle do vetor. 

 
Art. 2º. O Comitê Municipal de Enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti, abordará os seguintes eixos: 

I – controle do vetor; 
II – mobilização social; 
III – educação em saúde. 
 

Art. 3º. Compete ao Comitê de Enfrentamento ao Mosquito Aedes Aegypti: 
I – controlar e acompanhar a implementação e execução do Plano; 
II – promover articulações intra e intersetoriais para a eficaz implementação das ações de prevenção e controle do vetor 

Aedes Aegypti; 
III – apresentar propostas pertinentes à prevenção e controle do mosquito; 
IV – discutir as estratégias de prevenção e controle da dengue, a serem implantadas e implementadas no Município; 
V – estabelecer responsabilidades por setores específicos representados no Comitê, respeitando as atribuições adotadas; 
VI – manter a população informada sobre a situação epidemiológica da Dengue no Município e as ações de controle 

adotadas; 
VII – estimular, por meio de ações de educação sem saúde, a manutenção de áreas livres de criadouros do vetor Aedes 

Aegypti; 
VIII – estimular a participação das instituições de ensino na divulgação das formas de controle do vetor; 
IX – estimular a responsabilidade sanitária da população no controle da dengue; 
X – acompanhar as ações de controle da dengue adotadas no Município, através de indicadores de monitoramento e 

avaliação;  
XI – examinar propostas e denúncias e responder a consultas formuladas a respeito das ações adotadas; 
XII – envolver novos setores da sociedade civil no desenvolvimento das estratégias de controle da doença; 
XIII – elaborar propostas de trabalho para a mobilização, a partir dos dados entomológicos e epidemiológicos; 
XIV – definir cronograma de trabalho, tarefas e responsabilidades de cada parceiro do comitê nas ações de mobilização; 
XV – organizar atividades como oficinas de trabalho, mutirões de limpeza etc., distribuídos pelo território de acordo com os 

índices de infestação, localização de casos ou prevalência de criadouros; 
XVI – promover materiais informativos de prevenção e controle da dengue, com linguagem da comunidade a ser 

mobilizada, coerentes com a cultura local e apoiando manifestações artísticas e culturais que possam atuar na comunicação e na 
mobilização; 

XVII – monitorar e avaliar o processo de mobilização, considerando as freqüências das reuniões do comitê, número de 
localidades com atividades de mobilização e educação para controle da dengue, setores envolvidos nas atividades, quantidade e tipo de 
atividades desenvolvidas, de forma a verificar a efetividade das ações  e a necessidade de reorientação destas.  

 
Art. 4º. Compete ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Mosquito Aedes Aegypti: 

I – promover as articulações necessárias para a eficaz implementação das ações de prevenção e controle da dengue em 
âmbito local; 

II – apresentar propostas pertinentes à prevenção e controle da dengue em âmbito local; 
III – discutir as estratégias de prevenção e controle da dengue a serem implantadas e implementadas nas localidades de 

abrangência; 
IV – manter a população informada sobre a situação epidemiológica da dengue na localidade, e as ações de controle 

adotadas; 

Decreto 
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V – promover a comunicação na localidade a respeito da infestação do mosquito nos bairros, utilizando diversos recursos 
comunicativos, tais como teatro, fantoches, etc.; 

VI – estimular, por meio de ações de educação em saúde, a manutenção das localidades de abrangência livres de criadouros 
do vetor Aedes Aegypti; 

VII – estimular a participação das instituições de ensino locais na divulgação das formas de controle do vetor; 
VIII – realizar oficinas para multiplicadores e novos voluntários aderentes à mobilização; 
IX – acompanhar as ações de controle da Dengue adotadas nas localidades de abrangência; 
X – envolver a comunidade no desenvolvimento das ações de controle da doença; 
XI – envolver o Ministério Público e o Poder Judiciário na intensificação das campanhas; 
XII – remeter a Sala Estadual de Situação de Acompanhamento da Execução do Plano Emergencial de Vigilância do Combate 

ao vetor Aedes Aegypti do Estado de Mato Grosso do Sul, todas as informações referentes às ações executadas no controle e combate do 
Aedes; 

XIII – avaliar os resultados da intensificação da campanha para orientar a continuidade das ações. 
 
Art. 5º. O Comitê Municipal de Enfrentamento ao Mosquito Aedes Aegypti será composto por um representante titular e 

um suplente dos seguintes órgãos e entidades: 
 

I. Secretaria Municipal de Saúde: 
a) Gerência de Vigilância em Saúde; 
b) Gerência de Atenção à Saúde; 
c) Gerência de Apoio Administrativo; 
d) Gerência de Planejamento e Estratégia; 
e) Setor de Endemias e Vetores; 
f) Vigilância Sanitária; 
g) Vigilância Ambiental; 
h) Vigilância Epidemiológica; 
i) Vigilância de Saúde do Trabalhador; 
j) Centro de Controle de Zoonoses; 
k) Laboratório de Fronteiras; 
II. Conselho Municipal de Saúde; 
III. Núcleo Regional de Saúde; 
IV. Secretaria de Administração; 
V. Secretaria Municipal de Educação;  
VI. Secretaria Municipal de Governo; 
VII.  Secretaria de Obras e Urbanismo; 
VIII.  Secretaria Municipal de Segurança Pública; 
XI. Secretaria Municipal de Desenvolvimento  
X. Sustentável e Meio Ambiente; 
XI. Secretaria Municipal de Assistência Social; 
XII. Agência Municipal de Habitação; 
XIII.  Câmara Municipal de Vereadores; 
XIV. Subprefeitura do Distrito de Nova Itamarati; 
XV. Defensoria Pública Estadual; 
XVI. Ministério Público Estadual; 
XVII. Ministério Público Federal; 
XVIII.  Corpo de Bombeiros; 
XIX. Policia Militar; 
XX. Polícia Civil; 
XXI. Polícia Federal; 
XXII. Receita Federal; 
XXIII. Coordenadoria de Defesa Civil; 
XXIV. Departamento Estadual de Trânsito; 
XXV. Empresa de Saneamento Básico - SANESUL; 
XXVI. Empresa de Energia Elétrica – ENERGISA; 
XXVII. Sindicato Bancário; 
XXVIII. Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ponta Porã; 
XXIX. Sindicato Rural; 
XXX. IAGRO; 
XXXI.  Entidades Rotary, Lions e Maçonarias; 
XXXII. Comando Militar do Oeste 11ª Região Militar; 
XXXIII. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; 
XXXIV. Instituto Federal de Mato Grosso do Sul; 
XXXV. Faculdades Magsul; 
XXXVI. Hospital Regional Dr. José de Simone Netto; 
XXXVII. Hospital CASSEMS; 
XXXVIII. Hospital Regional de Pedro Juan Caballero; 
XXXIX. Órgão de Prevenção e Endemias do Paraguai - SENEPA 
XL. Associação de Moradores; 
XLI. Associação Comercial de Ponta Porã; 
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XLII. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; 
XLIII. Estabelecimento Penal Estadual, feminino, masculino, semi-aberto, aberto e assistência ao albergado; 
XLIV. Patronato Penitenciário Ponta Porã. 
 
Parágrafo Único - Os membros do Comitê serão indicados pelos respectivos órgãos e entidades e nomeados através de Decreto pelo Prefeito 
Municipal. 
  
Art. 6º. O Comitê Municipal de Enfrentamento ao Mosquito Aedes Aegypti será presidido pelo Prefeito Municipal. 
 
Art. 7º. O Comitê definirá os procedimentos para operacionalização das ações rotineiras de sensibilização e mobilização dos agentes públicos 
na prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes Aegypti.  
 
§1º. A Convocação das reuniões do Comitê será marcada pelo Presidente com antecedência de 10 (dez) dias, com intuito de que seus 
membros organizem ações a serem demonstradas nas reuniões.  
 
§2º. O prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser reduzido a critério do Presidente do Comitê, especialmente quando as doenças 
causadas pelo Aedes Aegypti, alcançarem níveis endêmicos.  

  
 

Art. 8º. Poderão ser convidadas a participar dos trabalhos do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Mosquito Aedes Aegypti, pessoas de 
notório saber na área e representantes de outros órgãos e entidades não governamentais.  

Art. 9º.  A participação no Comitê será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.  

Art. 10. O Poder Executivo poderá editar normas complementares para o cumprimento deste Decreto. 
 
Artigo 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
      
Ponta Porã, 10 de julho de 2017. 

 
Helio Peluffo Filho 
Prefeito Municipal 

 Republicado por incorreção 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 201 DE 13 DE JULHO DE 2017 
 
O Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Processo n°. 
10692/2017, atendendo ao requerimento de CÍCERO FLORENTIN VIEIRA, funcionário deste município desde 07/05/2007, no cargo de 
Auxiliar de Pavimentação, lotado na Secretaria Municipal de Obras, sob vínculo efetivo 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Revogar, a pedido, a Licença-TIP (Afastamento sem remuneração), concedida através da Portaria nº. 0023 de 18 de Janeiro de 2017, 
publicada no Diário Oficial em 19.01.2017. 
 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data retroativa de 10 de julho de 2017, revogando-se as disposições em contrário. 

 
Cientifique-se, Registre-se e Publique-se. 
 
Ponta Porã/MS, 13 de Julho de 2017. 

__________________________________ 
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO 

Secretária Municipal de Administração 
 

__________________________________ 
HÉLIO PELUFFO FILHO 

Prefeito Municipal 
 
 

 

 

 

Portaria 
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PORTARIA Nº 202 DE 13 DE JULHO DE 2017 
 
O Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o processo nº. 
10868/2017, atendendo ao requerimento de WALKIRIA FUCHS DOS SANTOS, funcionária desde 18/02/2010, no cargo de Agente de 
combate de Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, sob vínculo efetivo; 
RESOLVE: 
 
 Art. 1° - Conceder, a partir de 12 de Julho de 2017, vacância para posse em cargo inacumulável, durante o período em que o servidor 
estiver em estágio probatório, que o mesmo faz jus, conforme dispõe o Artigo 53, VI, da Lei Complementar nº 121/14 do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Ponta Porã. 

 
Cientifique-se, Registre-se e Publique-se. 

 
Ponta Porã/MS, 13 de Julho de 2017. 

__________________________________ 
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO 

Secretária Municipal de Administração 
 

__________________________________ 
HÉLIO PELUFFO FILHO 

Prefeito Municipal 
 

PORTARIA Nº 204 DE 14  DE JULHO DE 2017. 
 

O Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais; 
 
RESOLVE: 

 
Art 1º - Prorrogar por 08 (oito) dias a conclusão da Sindicância, instaurado em face do servidor público municipal, Sr. Clodoaldo Gimenes 
Monfort, por meio da Portaria nº 148 de 15 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial de 19 de maio de 2017, Edição 2720.  
 
Art 2º - Esta Portaria entrará em vigor com na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Cientifique-se, Registre-se e Publique-se. 

 
Ponta Porã – MS, 14 de julho de 2017. 
 

DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO 
Secretária Municipal de Administração 

 
HELIO PELUFFO FILHO 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

O SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE FINANÇAS, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PREVIPORÃ), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

 
RESOLVEM: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidos, nos termos desta Resolução, as normas gerais e os procedimentos para a realização do Censo Cadastral 
Previdenciário dos servidores públicos municipais efetivos, ativos, aposentados e pensionistas, definidos como segurados, da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Ponta Porã – MS. 
 
Art. 2º Para efeitos desta Resolução considera-se: 
 

I. Segurado: todos os servidores detentores de cargo de provimento efetivo, ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo, 
incluídas suas autarquias e fundações; 

II. RPPS: Regime Próprio de Previdência Social; 
III. PREVIPORÃ: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ponta Porã - MS. 

 
Art. 3º A atualização dos dados cadastrais dos segurados será efetuada por sistema computacional de banco de dados, com digitalização dos 
documentos e a captura do registro fotográfico. 
 
Art. 4º O Censo Cadastral Previdenciário, de caráter obrigatório e exclusivamente presencial, será realizado no período de 21 de agosto a 21 
de novembro de 2017, na casa dos conselhos, localizada na Avenida Brasil nº 232, centro, com atendimento de segunda a sexta feira, das 8 
às 12 horas e das 13 às 17 horas, com as datas de agendamento prévio e de atendimento presencial conforme abaixo discriminadas: 

Previporã 
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I - para os segurados ativos, o agendamento deve ser realizado no período de 31 de julho a 15 de setembro de 2017 através do site: 
www.pontapora.ms.gov.br, com o atendimento presencial a ser realizado no período de 21 de agosto a 20 de outubro de 2017. 
II - para os aposentados e os pensionistas, o agendamento deve ser realizado no período de 18 de setembro a 27 de outubro de 2017 através 
do site: www.pontapora.ms.gov.br, com o atendimento presencial a ser realizado no período de 23 de outubro a 21 de novembro de 2017. 
 
Art. 5º O recadastramento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, pelo comparecimento do próprio segurado ao Posto de Recadastramento, 
mediante a apresentação do original ou da cópia autenticada dos documentos discriminados no Anexo I desta Resolução, acompanhados de 
cópia simples legível, após prévio agendamento a ser realizado pelo site www.pontapora.ms.gov.br ou no setor de Recursos Humanos do 
órgão de lotação, a partir do dia 31 de julho de 2017. 
 
§ 1º No caso de inexistência de filhos menores ou inválidos, cônjuge ou convivente, o segurado poderá eleger, alternativamente, como 
dependente, seus pais ou irmão menor de 18 (dezoito) anos ou inválido, desde que comprovada a dependência econômica, ficando 
estabelecido que a inscrição definitiva dos dependentes estará sujeita à análise de cada órgão ou Poder.  
§ 2º No caso de o segurado possuir mais de um vínculo com o Regime Próprio de Previdência, de que trata essa Resolução, deverá realizar 
somente um recenseamento, prevalecendo o vínculo de servidor ativo, se existir. 
§ 3º Em se tratando de servidor que esteja em afastamento sem ônus, de qualquer natureza, este deverá realizar o recenseamento. 
§ 4º O período em que o servidor ativo se ausentar de suas atividades, em razão do recadastramento, não será considerado como falta ou 
atraso. 
 
Art. 6º O atendimento será realizado em duas etapas: 
I - a primeira consiste na triagem para orientação, conferência dos documentos exigidos e para registro fotográfico; 
II - a segunda, para a correção, atualização e para complementação dos dados cadastrais no sistema.  
Parágrafo único. Concluído o processo de Censo Cadastral Previdenciário será emitido o comprovante ao recadastrando. 
 
Art. 7º O segurado que comparecer, na Unidade de Atendimento do Censo Cadastral Previdenciário, com a documentação incompleta ou de 
forma diferente da estipulada nesta Resolução, não será recadastrado. 
 
Art. 8º O recadastramento do segurado residente em outros Estados do País ou no exterior, impossibilitado de comparecer pessoalmente ao 
recadastramento, deverá ser efetuado mediante o envio de correspondência postal (AR ou SEDEX) até 06 de novembro de 2017, observado 
que além da documentação constante Anexo I desta Resolução deverá encaminhar, também, os seguintes documentos. 
I - Traslado de Escritura Pública de Declaração de Vida, de Estado Civil e de Comprovação de Endereço, lavrada por Tabelião de Notas ou pelo 
Consulado Brasileiro, conforme o caso;  
II - Cópia autenticada de documento de identidade oficial, com foto; 
III - Cópia autenticada do Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 
IV - Cópia autenticada de todos os documentos do dependente que será inscrito como seu segurado, de conformidade com Anexo I desta 
Resolução; 
V - Declaração de endereço em território brasileiro, para os residentes no exterior (Anexo II desta Resolução). 
§ 1º O servidor aposentado e o pensionista por morte deverão encaminhar os documentos especificados nos incisos do caput deste artigo à 
PREVIPORÃ, Rua Sete de Setembro, 409, CEP 79.904-682 – Ponta Porã - MS. 
§ 2º O servidor ativo e o seu pensionista, se houver, deverão encaminhar os documentos especificados nos incisos do caput deste artigo à 
Secretaria de Administração, setor de Protocolo, situada na Rua Guia Lopes, 663, CEP 79.900-000 – Ponta Porã - MS. 
 
Art. 9º O segurado recluso em regime fechado ou semiaberto, além dos documentos constantes do Anexo I desta Resolução, deverá 
encaminhar a um dos endereços especificados nos §§ 1º ou 2º do art. 8º, conforme o caso, declaração expedida pela autoridade carcerária, 
informando a data da prisão e o regime carcerário. 
 
Art. 10. O segurado impossibilitado de locomoção ou de comparecimento, por todo o período do censo cadastral, por motivo de saúde, 
deverá solicitar a visita domiciliar do recenseador.  
§ 1º A solicitação de visita domiciliar deverá ser feita presencialmente, por familiar ou por procurador legal do segurado, em um dos postos 
de atendimento, com apresentação de laudo médico com o número da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID), que justifique o pedido e o formulário devidamente preenchido, constante do Anexo VII ou VIII desta Resolução, conforme o 
caso. 
§ 2º As visitas domiciliares poderão ocorrer independente do término do prazo do Censo Cadastral Previdenciário. 
 
Art. 11. O segurado é responsável pela veracidade das informações prestadas, ficando sujeito às sanções administrativas e penais por 
qualquer informação incorreta. 
 
Art. 12. O segurado a ser recenseado que não comparecer para realizar o Censo de atualização cadastral terá o pagamento de sua 
remuneração, provento de aposentadoria ou de pensão bloqueado, ficando seu restabelecimento condicionado ao comparecimento a um 
dos endereços especificados nos §§ 1º ou 2º do art. 8º, conforme o caso, para sua regularização.  
§ 1º O bloqueio será precedido de publicação, no Diário Oficial do Município, da lista nominal dos segurados ausentes, concedendo-lhes o 
prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a situação cadastral do censo previdenciário. 
§ 2º O restabelecimento do pagamento dar-se-á obedecendo ao calendário da folha de pagamento do Município, momento em que, 
também, serão incluídos os valores bloqueados.  
§ 3º Após 6 (seis) meses de bloqueio será suspenso o pagamento da remuneração, proventos de aposentadoria ou de pensão, por não 
realização do Censo Cadastral Previdenciário, observado o direito da ampla defesa e do contraditório. 
 

http://www.pontapora.ms.gov.br/
http://www.pontapora.ms.gov.br/
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Art. 13. O Censo Cadastral Previdenciário será executado pela empresa contratada pelo Município, que atuará sob a fiscalização da Secretaria 
de Finanças, da Secretaria de Administração e do PREVIPORÃ. 
Parágrafo único. Na execução do Censo Cadastral Previdenciário compete à empresa contratada efetuar a complementação, alteração e a 
validação dos dados cadastrais dos segurados, em base de dados disponibilizada por meio do sistema. 
 
Art. 14. Os casos não especificados nesta Resolução serão analisados e decididos pelo Secretário de Finanças do Município, em conjunto com 
a Secretária Municipal de Administração e com o Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (PREVIPORÃ). 
 
Art. 15. O Censo Cadastral Previdenciário, para organização, implementação, gerenciamento da programação e para fiscalização de sua 
realização, contará com um Grupo de Trabalho composto por 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, representantes dos órgãos 
e da entidade abaixo relacionados, sendo: 
I - um da Secretaria Municipal de Administração, na qualidade de coordenador; 
II- um da Secretaria Municipal de Finanças; 
III- um do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (PREVIPORÃ). 
Parágrafo único. Os titulares dos órgãos e da entidade integrantes do Grupo de Trabalho, de que trata o caput deste artigo, indicarão os seus 
representantes mediante ofício endereçado a Secretária Municipal de Administração. 
 
Art. 16. As demais Secretarias do Município, se necessário, deverão disponibilizar técnicos para auxiliar nas atividades do Censo, quando 
solicitado. 
 
Art. 17. O desempenho da função de membro do Grupo de Trabalho do Censo Cadastral Previdenciário e dos técnicos referidos no art. 15 
não será remunerado, sendo considerado serviço público relevante. 
 
Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ponta Porã, 20 de julho de 2017. 

 
FABRÍCIO DA COSTA CERVIERI  
Secretário Municipal de Finanças  

 
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO  
Secretária Municipal de Administração   

 
FÁBIO AUGUSTO MARTINEZ CAFFARENA  

Diretor-Presidente Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (PREVIPORÃ) 
 

ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONJUNTA FINANÇAS/ADMINISTRAÇÃO/PREVIPORÃ/Nº XX, DE XX DE XXXXX DE 2017. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O RECADASTRAMENTO, CONFORME VÍNCULO 

 
I - SERVIDORES ATIVOS 
01 Documento de identificação oficial com foto 
02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, CTPS, Certidão de Nascimento / 

Casamento, CNH, Reservista, Escolaridade, Carteira Profissional (caso profissão é 
regulamentada ), Declaração de Bens.  

03 Comprovante de residência, em nome próprio, recente dentre os três últimos meses 
(conta de água, luz ou de telefone fixo) ou, na ausência deste, declaração de residência 
conforme Anexo II, email e telefone fixo ou celular. 

04 Número do PIS/PASEP 
05 Título de Eleitor 

06 Servidores ativos que possuem tempo de serviço em outros vínculos empregatícios 
anteriores  ao  vínculo  efetivo  com  o  Município de Ponta Porã  devem apresentar cópias 
das páginas de identificação e dos Contratos de Trabalho, constantes na Carteira de 
Trabalho (CTPS), Certidão de tempo de contribuição para outros entes. 
Caso estes vínculos já tenham sido averbados, poderá substituir os documentos acima 
citados por publicação em diário oficial. 

07 Para os casos de cedência apresentar cópia do Diário Oficial e declaração do chefe imediato 
no órgão de exercício onde está trabalhando 

08 Para cada dependente previdenciário veja relação de documentos abaixo (item IV) 
 

II - SERVIDORES APOSENTADOS 
01 Documento de identificação oficial com foto. 
02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser do cônjuge. 

03 Comprovante de residência, em nome próprio, recente dentre os três últimos meses 
(conta de água, luz ou de telefone fixo) ou, na ausência deste, declaração de residência 
conforme Anexo II 

04 Número do PIS/PASEP/NIT 
05 Título de Eleitor 
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06 Servidores aposentados que possuem tempo de serviço em outros vínculos empregatícios 
anteriores ao vínculo efetivo com o Município de Ponta Porã devem apresentar cópias das 
páginas de identificação e dos Contratos de Trabalho, constantes na Carteira de Trabalho 
(CTPS), Certidão de tempo de contribuição para outros entes. 
Caso estes vínculos já tenham sido averbados, poderá substituir os documentos acima 
citados por publicação em diário oficial. 

07 Para os aposentados por invalidez, declaração de não exercer qualquer atividade laboral, 
a ser assinada no momento do recadastramento (Anexo XI) 

08 Para cada dependente previdenciário veja relação de documentos a seguir (item 
IV) 

 
III – PENSIONISTAS 
01 Documento de identificação oficial com foto 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser do cônjuge ou dos pais, 
obrigatório, independentemente da idade. 

03 Comprovante de residência, em nome próprio, recente dentre os três últimos meses 
(conta de água, luz ou de telefone fixo) ou, na ausência deste, declaração de residência 
conforme Anexo II 

04 Título de Eleitor. 
05 Carteira de Trabalho (CTPS) do instituidor da pensão (quando houver) 
06 Certidão de óbito do instituidor da pensão 

 
a)  PENSIONISTA  FILHO  MAIOR  DE 18  (dezoito)  ANOS  EM  RAZÃO  DE  FREQUÊNCIA ESCOLAR 

01 Documento de identificação oficial com foto 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser dos pais, 
obrigatório, independentemente da idade 

03 Original da declaração de matrícula contendo, obrigatoriamente, a indicação do curso e sua 
duração, com reconhecimento de firma ou autenticação eletrônica válida 

04 Original do atestado que comprove frequência regular devidamente descrita e 
 

 assinado pela Instituição de Ensino, com reconhecimento de firma ou autenticação 
eletrônica válida 

05 O pensionista maior estudante que esteja graduando-se em outro país deverá encaminhar à 
PREVIPORÃ toda a documentação acompanhada de tradução reconhecida e autenticada 
pela Embaixada ou Consulado do Brasil nos respectivos países 

06 Os documentos obtidos via internet para comprovação universitária deverão ser assinados 
pela Instituição de Ensino, com reconhecimento e firma ou autenticação eletrônica válida 

07 Cópia da decisão judicial que determinou o pagamento da pensão 
 

IV – DEPENDENTES 

 
a) CÔNJUGE OU CONVIVENTE 
01 Documento de identificação oficial com foto 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser do cônjuge, 
obrigatório, independentemente da idade 

03 Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável firmada em cartório (o que se 
aplicar) 

04 Para os conviventes que não possuam Declaração de União Estável firmada em cartório, 
deverá ser preenchida declaração de união estável constante no Anexo III 

 
b) FILHO MENOR OU EQUIPARADO 
01 Documento de identificação oficial com foto ou certidão de nascimento 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser dos pais, 
obrigatório, independentemente da idade 

 
c) FILHO INVÁLIDO OU INCAPAZ 
01 Documento de identificação oficial com foto ou certidão de nascimento 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser dos pais, 
obrigatório, independentemente da idade 

03 Declaração firmada de próprio punho sob as penas da lei de que filho(a) inválido (a) ou 
incapaz não possui nenhum rendimento próprio de qualquer natureza e que é solteiro(a) 
(Anexo VI) 

04 Laudo médico que declarou a incapacidade ou a invalidez, contendo a data do início 
da incapacidade 

05 Termo Judicial de Curatela do filho inválido (quando for o caso) 

 
d)   DO   EX-CÔNJUGE   OU   EX-CONVIVENTE,   SE   CREDOR   DE   ALIMENTOS   POR 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL 
01 Documento de identificação oficial com foto 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser dos pais ou do 
segurado, obrigatório, independentemente da idade 
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03 Cópia da sentença judicial que determinou o pagamento de alimentos 
04 Endereço 

 
e) PARA CADASTRO DOS PAIS DEPENDENTES SEM RENDA PRÓPRIA (SOMENTE QUANDO NÃO 
HOUVER CÔNJUGE, CONVIVENTE, EX-CÔNJUGE OU CONVIVENTE E FILHOS) 
01 Documento de identificação oficial com foto 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser do segurado, 
obrigatório, independentemente da idade 

03 Declaração firmada de próprio punho sob as penas da lei de que o pai ou a mãe ou ambos 
não possuem nenhum rendimento próprio de qualquer natureza (modelo Anexo VI) 

 
f) PARA CADASTRO DO IRMÃO MENOR DE 18 ANOS, SOLTEIRO E SEM RENDA PRÓPRIA (SOMENTE 
QUANDO   NÃO   HOUVER   CÔNJUGE,   CONVIVENTE,   EX-CONJUGE   OU CONVIVENTE E FILHOS) 

01 Documento de identificação oficial com foto ou certidão de nascimento 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser dos pais, 
obrigatório, independentemente da idade 

03 Declaração firmada de próprio punho sob as penas da lei de que o irmão menor não 
possui nenhum rendimento próprio de qualquer natureza (modelo Anexo VI) 

 
g) PARA CADASTRO DO IRMÃO INVÁLIDO OU INCAPAZ, SOLTEIRO E SEM RENDA 

 
PRÓPRIA (SOMENTE QUANDO NÃO HOUVER CÔNJUGE, CONVIVENTE, EX-CONJUGE OU 
CONVIVENTE E FILHOS) 
01 Documento de identificação oficial com foto ou certidão de nascimento 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser dos pais, 
obrigatório, independentemente da idade 

03 Declaração firmada de próprio punho sob as penas da lei de que o irmão inválido ou 
incapaz não possui nenhum rendimento próprio de qualquer natureza (modelo Anexo VI) 

04 Laudo médico que declarou a incapacidade ou a invalidez, contendo a data de início 
da incapacidade 

05 Termo Judicial de Curatela do irmão inválido (quando for o caso) 

 
h) MENOR SOB TUTELA 
01 Documento de identificação oficial com foto ou certidão de nascimento 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser dos pais, 
obrigatório, independentemente da idade 

03 Termo Judicial de Tutela 

 
V - REPRESENTANTE LEGAL DOS SEGURADOS CURATELADOS, E DOS PENSIONISTAS INCAPAZES OU 
CURATELADOS, DEVERÃO APRESENTAR, ALÉM DOS DOCUMENTOS DO SEGURADO, OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS PESSOAIS 
01 Documento de identificação oficial com foto ou certidão de nascimento 

02 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF), próprio, não pode ser dos pais, 
obrigatório, independentemente da idade 

03 Termo de curatela (quando for o caso) 
04 Termo de guarda ou tutela (quando for o caso) 

05 Comprovante de residência do Representante Legal, em nome próprio, recente dentre os 
três últimos meses (conta de água, luz ou de telefone fixo) ou, na ausência deste, declaração 
de residência conforme Anexo II 
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