
 

ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão (COADFAP)

Dos Servidores da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí

O Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão (COADFAP), no uso 

de suas atribuições estatutárias, 

pensionistas para realizarem o preench

Previdenciário conforme DECRETO MUNICIPAL 4.044 de 01 de setembro de 2021.

O Censo deverá ser preenchido on line , via 

A obrigatoriedade da realização do Censo

seu Art.87, e também se fez necessário devido apontamento do Tribunal de Contas do Estado/RS 

– TCE/RS. 

Após o preenchimento dos da

Escola os documentos comprovando as informações 

1ª ETAPA – PREENCHIMENTO 

Período de 08 a 18 de Setembro

2ª ETAPA – DOCUMENTAÇÃO:

Período de 21 de Setembro a 15 de Outubro

Escolas): 

Horários de segunda a quinta 

feiras das 08:00 às 12:00,   

No link abaixo estará disponí

sobre o Censo: 

http://sistemas.saosebastiaodocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?

co&id=4444 

OBS.: O procedimento é obrigatório para todos 
Caí conforme Lei Municipal 4.050/2018
bloqueio do pagamento até sua regularização mediante 

          Júlio César Campani

 Prefeito Municipal              

  
 
 

    
 
 
 

O  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
 

Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão (COADFAP)

da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí 

 

 

CENSO PREVIDENCIÁRIO 

 

Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão (COADFAP), no uso 

de suas atribuições estatutárias, CONVOCA os servidores municipais ativos, 

realizarem o preenchimento das informações referente ao 

DECRETO MUNICIPAL 4.044 de 01 de setembro de 2021.

enchido on line , via link disponível no site da Prefeitura

a realização do Censo consta em nossa Lei do Fap de nº

e também se fez necessário devido apontamento do Tribunal de Contas do Estado/RS 

Após o preenchimento dos dados no link citado acima, deverá ser entregue na Prefeitura ou 

vando as informações preenchidas no link do Censo.

PREENCHIMENTO DO LINK (Disponível no site da Prefeitura)

etembro de 2021 

DOCUMENTAÇÃO: 

Período de 21 de Setembro a 15 de Outubro ( No Protocolo da Fazenda

de segunda a quinta das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 16:30 e 

disponível Decreto na íntegra com todas as informações necessá

http://sistemas.saosebastiaodocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?

O procedimento é obrigatório para todos os servidores concursados da Prefeitura 
4.050/2018 em seu Art.87. O não comparecimento no período acima acarretará o 

até sua regularização mediante a realização do Cnso citado acima.

São Sebastião do Caí, 01 de setembro 

Júlio César Campani                                      Eliane Pedroso Büneker

                                   Presidente FAP São Sebastião do Caí

Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão (COADFAP) 

 

Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão (COADFAP), no uso 

ativos, aposentados e 

imento das informações referente ao Censo 

DECRETO MUNICIPAL 4.044 de 01 de setembro de 2021. 

feitura. 

consta em nossa Lei do Fap de nº 4.050/2018 em 

e também se fez necessário devido apontamento do Tribunal de Contas do Estado/RS 

dos no link citado acima, deverá ser entregue na Prefeitura ou 

Censo. 

Disponível no site da Prefeitura): 

da Fazenda ou Direção das 

08:00 as 11:30 e das 13:30 as 16:30 e nas sextas –

formações necessárias 

http://sistemas.saosebastiaodocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=dinami

da Prefeitura de  São Sebastião do 
O não comparecimento no período acima acarretará o 

ação do Cnso citado acima. 
 

 

 

setembro de 2021. 

 

Büneker 

São Sebastião do Caí 


