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DECRETO Nº 07, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Dispõe sobre o recadastramento dos servidores 
públicos ocupantes de cargos efetivos e 
comissionados da Prefeitura Municipal de 
Humberto de Campos, e dá outras providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS, Estado do 
Maranhão, no uso da atribuição que lhe confere o art. 73, I, da Lei Orgânica do Município;  

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais dos 
servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos e comissionados, observando-se 
que para este fim se faz necessário a identificação do servidor, do perfil funcional, de sua 
lotação, seu enquadramento funcional, bem como outras informações consideradas 
fundamentais para a Prefeitura;  

CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas objetivando dar 
maior controle e celeridade à Secretaria Municipal de Administração, com a finalidade de 
buscar a melhoria da qualidade das informações como instrumento de gestão de recursos 
humanos; 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados dos servidores para 
lançamento no E-social, projeto do governo federal instituído pelo Decreto Nº 8373/2014, que 
tem por objetivo desenvolver um sistema de informações trabalhistas, previdenciárias, 
tributárias e fiscais. 

DECRETA:  

Art. 1º. Fica instituído o recadastramento dos servidores públicos municipais 
ocupantes de cargo efetivos e comissionados, na forma da Lei nº 10/2009. 

Parágrafo Único: Os servidores temporários serão recadastrados 
automaticamente no ato da admissão a partir de 02/01/2019.   

Art. 2º. O recadastramento dos servidores públicos municipais de que trata o art. 
1º, possui caráter obrigatório e será realizado na forma estabelecida neste Decreto, sendo 
publicado no Diário Oficial do Município, disponibilizado no site da Prefeitura e fixado nos 
murais da sede Prefeitura.  
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Art. 3º. O período de recadastramento dar-se-á de 26 a 30 de novembro de 2018, 
nos horários compreendidos entre 8h00min e 12h00min, e entre 14h00min e 17h30min, com 
o posto de atendimento no Salão da Câmara Municipal de Humberto de Campos, situado na 
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, nº 136, Centro – Humberto de Campos/MA. 

Parágrafo Único: A data prevista no caput deste artigo poderá ser alterada por 
conveniência e necessidade da Administração. 

Art. 5º. O recadastramento será feito mediante o comparecimento pessoal do 
servidor, apresentação de documentos e preenchimento do formulário de recadastramento. 

Art. 6º. Serão necessárias para o recadastramento as seguintes informações dos 
servidores: I - identificação do órgão, unidade e local que trabalha; II - cargo ou emprego 
público; III - data de admissão; IV - e-mail e telefones para contato;  

§ 1º O servidor deverá entregar a comissão cópia simples acompanhada do 
original ou cópia autenticada em cartório dos documentos listados nos anexo I. 

Art. 7º. Fica, para este fim, constituída a Comissão Municipal de 
Recadastramento, sob coordenação dos servidores adiante nominados, integrantes do quadro 
da Secretaria Municipal de Administração: Presidente: Adriane Carvalho Nascimento, Cargo: 
Assessora, Matrícula n° 2229, Vice Presidente: Rosenilton Matos de Oliveira, Cargo: Agente 
de Administração, Matricula: 0632 e Membros: Emerson Barros Jansen Brito, Cargo: Chefe 
de Departamento DAI-1, Matrícula 2474, Laureci Sousa Santos, Cargo: Auxiliar de Serviços 
Gerais, Matricula nº 0962, Liliane dos Santos Corrêa, Cargo: A.S.G, Matricula nº 0095. 

Art. 8° . O servidor público municipal que deixar de se recadastrar no prazo 
estabelecido no presente Decreto terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 

§ 1º O pagamento a que se refere o caput deste artigo será restabelecido quando da 
regularização do recadastramento pelo servidor municipal.  

§ 2º O servidor público municipal que, em razão de doença, estiver 
impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata este Decreto deverá apresentar à 
Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo previsto no art. 3º, a respectiva 
justificativa e documentação comprobatória no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do 
período de recadastramento, a fim de regularizar sua situação cadastral.  
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Art. 9º. O servidor público municipal responderá civil, penal e 
administrativamente pelas informações falsas ou incorretas, que prestar no ato do 
Recadastramento. 

Art. 10. Qualquer informação complementar, objetivando dirimir questões 
pendentes acerca de situação ocorrida, deverá ser dirigida para a presidência da comissão de 
recadastramento.  

Art. 11. A Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo de 15 (quinze) dias 
contados do término do recadastramento, apresentará relatório final à Secretária Municipal de 
Administração. 

Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

 

Humberto de Campos/MA, 12 de novembro de 2018. 

 

José Ribamar Ribeiro Fonseca 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
 

I. Cédula de Identidade; 
II.  CPF; 

III.  Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 
IV.  CNH (Cargo ou Função de Motorista); 
V. Certidão de casamento, nascimento e ou averbação de divórcio, se for o caso; 

VI.  Dependentes para fins de Imposto de Renda ou Salário Família, apresentar CPF, 
Cédula de Identidade, Cartão de Vacina (até 14 anos); 

VII.  Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 
VIII.  Comprovante de PIS ou PASEP; 

IX.  Conta bancária (cópia do cartão ou outro comprovante); 
X. Comprovante de Endereço (válido do período de até 90 dias); 

XI.  Comprovante de Escolaridade; 
XII.  Contratos por Tempo Determinado com a Prefeitura; 

XIII.  Termos de Posse e Portarias; 
XIV.  Certificado de Qualificações, Titulações, Graduações, Mestrados ou Doutorados; 
XV. Carteira de registro para cargos vinculados a conselhos de categoria profissional; 

XVI.  Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
XVII.  Comprovante da autorização do afastamento ou disposição a outro órgão (os 

servidores afastados que se encontram a disposição de outro órgão deverão apresentar 
comprovante da autorização legal que permitiu tal situação, devendo informar a 
especificação do motivo, a indicação do órgão em que está à disposição e qual função 
que ali desempenha); 

XVIII.  No caso de pensões, apresentar documentos dos beneficiários (CPF, Certidão de 
Nascimento e Cédula de Identidade) ofício ou sentença judicial com informações da 
pensão. 

 
 

Humberto de Campos/MA, 12 de novembro de 2018. 

 
José Ribamar Ribeiro Fonseca 

Prefeito Municipal 
 


