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                                          Dispõe sobre o recadastramento funcional de todos os
servidores públicos municipais, e dá outras providências.

 

A  Prefeita  Municipal  de  Nova  Timboteua,  Estado  do  Pará,  Sra.  CLAUDIA  DO SOCORRO
PINHEIRO NETO, no uso de suas atribuições legais e,

 

DECRETA:

         Art. 1º.  A Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, por meio do Setor de Recursos
Humanos, Gabinete da Prefeita e Secretaria Municipal de Administração, com o auxílio das demais
Secretarias Municipais, promoverá a partir de 19 de janeiro de 2020, o recadastramento de todos
os  servidores  públicos  municipais,  ativos  e  inativos,  efetivos,  concursados,  comissionados  e
contratados.

           Art. 2º. O prazo para recadastramento de todos os servidores municipais será de até 15
dias.

          Art. 3º. Os servidores deverão se apresentar para o recadastramento que trata o art. 1º e
art. 2º no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, bem como no
setor  de  RH das  secretarias  de  educação,  saúde  e  assistência  social  conforme sua  lotação,
descentralizando a demanda de recadastramento.

         Art. 4º O recadastramento dar-se-á mediante comparecimento do servidor junto aos locais
indicados no Art. 3º, munido dos documentos originais, conforme exposto:

Registro Geral de Identificação Pessoal – RG;I.
Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF;II.

PIS/PASEP;I.

Carteira Reservista – Para Homens;I.
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, quando for o caso;II.
Titulo de Eleitor;III.

Carteira Nacional de Habilitação – para ocupantes do cargo de motorista;I.
Comprovante de registro em órgão de classe, quando for o caso de profissão regulamentada;II.
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Comprovante de habilitação especifica exigida para o cargo, devidamente reconhecido peloI.
sistema federal ou estadual de ensino, conforme o caso;
Comprovante de Escolaridade, de graduação, pós-graduação, quando houver, bem comoII.
especializações, devidamente reconhecidos pelo sistema federal ou estadual, conforme o
caso, exceto se coincidir com o caso do inciso anterior;
Comprovante de residência atualizada;III.

Certidão de Nascimento, casamento, ou averbação de divórcio quando for o caso;I.
Certidão de Nascimento dos filhos,  ou outro documento que comprove a  dependência,II.
quando houver;
Decreto e Termo de Posse, ou ato especifico de admissão ao serviço público, no caso deIII.
efetivação decorrente do disposto no Art. 19 do ADCT-CF/1988.

           PARÁGRAFO ÚNICO. Somente serão aceitos, como comprovante de endereço,
documentos em nome do servidor, em nome de seu pai, mãe ou cônjuge e, quando se tratar de
imóvel alugado, deve ser anexado o contrato ou recibo de aluguel que comtemple o período de
recadastramento.

           Art. 5º. Os servidores municipais poderão ser convocados por seus secretários para se
apresentarem ao setor de recadastramento em determinados dias e horários, de forma que se
evitem maiores aglomerações e filas desnecessárias.

         Art. 6º. Caso o servidor extrapole injustificadamente o prazo indicado no art. 2º, deverá o
setor competente notifica-lo para comparecer na prefeitura para realizar o recadastramento no
prazo máximo de três dias,  sob pena de responsabilização mediante processo administrativo
disciplinar e suspensão de seus vencimentos até sanar as pendências dos termos estabelecidos
neste Decreto.

         Art. 7º O servidor público que, ao se recadastrar, prestar informações incorretas ou
incompletas, responderá pelo dolo de sua conduta, civil/penal, se assim restar comprovado.

        Art.  8º.  Cabe ao Gabinete da Prefeita  Municipal  e  a  Secretaria  de Administração
acompanhar o processo de recadastramento de que trata este decreto,  visando a adoção de
medidas complementares.

       Art. 9º.  O Gabinete da Prefeita Municipal e a Secretaria Municipal de Administração
poderão, desde logo, estabelecer normas e procedimentos complementares visando a execução
deste decreto.

          Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as
disposições em contrário.

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Timboteua, em 12 de janeiro de 2021.
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 CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

Prefeita de Nova Timboteua

NOVA TIMBOTEUA/PA, 12 de JANEIRO de 2021


