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DECRETO N° 004/2020         Penalva - MA, de 23 de janeiro de 2020.  

                                      

DISPÕE SOBRE O RECADASTRAMENTO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

O Prefeito Municipal de Penalva, Estado do Maranhão, no uso das 

suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Constituição Federal e a 

Lei Orgânica do Município, 

                   CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados 

cadastrais dos servidores públicos municipais, observando-se que para esse 

fim se faz necessário à 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 

com a finalidade de buscar a melhoria da qualidade das informações como 

instrumento de gestão de recursos humanos, bem como objetivando dar 

maior controle e celeridade nos trabalhos junto à Secretaria Municipal de 

Administração; 

DECRETA 

Art.1° - Os servidores públicos em atividade da Administração Direta 

do Poder Executivo deverão se recadastrar nas condições definidas neste 

Decreto, com a finalidade de promover a atualização de seus dados. 

Art.2° - O período de recadastramento dar-se á impreterivelmente 

de 28 de janeiro de 2020, nos horários compreendidos entre das 8:00hs às 

12:00hs e entre às 14:00hs às 16:00hs, e, será dividido por Secretarias, 

conforme tabela abaixo: 
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SECRETARIA DATA PARA 

RECADASTRAMENTO 

LOCAL 

Secretaria Municipal de 

Educação 

De 28 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2020. 

Secretaria Municipal de 

Educação 

Secretaria Municipal de Pesca, 

Agricultura, Aquicultura, 

Abastecimento e Turismo. 

De 28 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2020. 

Prefeitura Municipal de 

Penalva 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

De 28 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2020. 

Secretaria de Assistência 

Social 

Secretaria Municipal de 

Cultura Esporte e Lazer. 

De 28 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2020. 

Prefeitura Municipal de 

Penalva 

Secretaria Municipal de 

Administração. 

De 28 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2020. 

Prefeitura Municipal de 

Penalva 

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, obras e 

Urbanismo. 

De 28 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2020. 

Prefeitura Municipal de 

Penalva 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 

De 28 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2020. 

Prefeitura Municipal de 

Penalva 

Secretaria Municipal de 

Governo 

De 28 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2020. 

Prefeitura Municipal de 

Penalva 

Secretaria Municipal de 

Saúde. 

De 28 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2020. 

Secretaria Municipal de 

Saúde 

Secretaria Municipal de 
Finanças e Receitas. 

De 28 de janeiro a 10 de 
fevereiro de 2020. 

Prefeitura Municipal e 
Penalva 

 

Art.3° - O recadastramento dar-se-á mediante o comparecimento do 

servidor junto às suas respectivas Secretarias, munido dos documentos 

originais e das cópias dos seguintes documentos: 

I – Documento de identidade reconhecido legalmente em território 

nacional, com fotografia; 

II – Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição; 

III – Cadastro nacional de pessoa física – CPF; 

IV – Certificado de reservista ou dispensa de incorporação, se do 

sexo masculino; 

V – Comprovante de residência atualizado; 
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VI – Comprovante de escolaridade exigido para o cargo, sendo aceito 

os seguintes: Certificado de conclusão de nível médio, Certificado ou 

Diploma de conclusão de nível superior, Certificado de Especialização, 

Mestrado ou Doutorado; 

VII – Comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar 

de profissão regulamentada (CREA, OAB, COREN, CRO etc.); 

VIII – Certidão de casamento, quando for o caso; 

IX – Certidão de nascimento dos filhos de até 13, quando houver; 

X – Declaração de acumulação/ não acumulação de cargo/função/ 

emprego público; 

XI – PIS/PASEP; 

XII – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

XIII – CNH (quando exigido no cargo); 

XIV – Ato de Nomeação (Decreto ou Portaria); 

XV – Termo de Posse; 

XVI – Cópia dos últimos 03 (três) Contracheques. 

Parágrafo Único – Além dos documentos elencados no art. 3º, o 

servidor deverá: 

I - - responder aos questionamentos dos membros da comissão 

responsável pelo recadastramento. 

Art.4° - O recadastramento de que cuida esse Decreto será 

coordenado pela Comissão de Recadastramento, instituída e nomeada pela 

Portaria nº 019/2020, conforme Cronograma a ser posteriormente 

divulgado. 
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Art.5° - O servidor público que, sem justificativa, deixar de se 

recadastrar no prazo que vier a ser estabelecido terá suspenso o 

pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Parágrafo Único – O pagamento a que se refere o “caput” deste 

artigo será restabelecido quando da regularização do recadastramento na 

forma determinada por este Decreto. 

Art.6° - Responderá nos termos da legislação pertinente, o servidor 

público que ao se recadastrar prestar informações incorretas ou 

incompletas. 

Art.7° - A Comissão de Recadastramento, no prazo de 15 (quinze) 

dias prorrogáveis por igual período, contados do término do 

recadastramento, apresentará relatório final à Secretaria de Administração. 

Parágrafo Único – As conclusões alcançadas pela Comissão de 

Recadastramento dos Servidores, após o processamento dos dados colhidos 

ao longo do recadastramento, servirão de base para a tomada das 

providências cabíveis, inclusive para fins de preservação e restituição ao 

Erário, bem como para apuração de responsabilidades, observados os 

procedimentos legais. 

Art.8° - A Secretaria Municipal de Administração editará as 

instruções complementares a este decreto para assegurar a efetividade do 

recadastramento. 

Art.9° - O recadastramento dos servidores públicos municipais de 

que trata o artigo 1º, possui caráter obrigatório e será realizado na forma 

estabelecida neste Decreto. 

Art.10 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
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REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Penalva – MA, aos 20 dias do mês de 

janeiro de 2020. 

 

 

Ronildo Campos Silva 

Prefeito Municipal de Penalva 
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