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DECRETO Nº 42, DE 08 DE MARÇO DE 2023 
 

“Dispõe sobre o recadastramento de servidores públicos municipais, de 
caráter obrigatório, no âmbito do Poder Executivo e dá outras 
providências”. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
de suas atribuições legais e, 
 
CONSIDERANDO o compromisso de priorizar a valorização dos servidores, bem como 
de manter sob fiscalização e controle os gastos com despesa de pessoal em respeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal e aos Princípios Constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, os quais devem reger a administração pública; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os dados funcionais de todos os servidores 
públicos do Poder Executivo Municipal, com informações fundamentais para planejamento 
e implementação das políticas de desenvolvimento de pessoal buscando a melhoria da 
qualidade das informações como instrumento de gestão de pessoas. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica instituído o recadastramento de Servidores Públicos Municipais, de caráter 
obrigatório. 
 
§ 1º O recadastramento tem como objetivo atualizar os dados cadastrais dos Servidores 
Públicos Municipais a fim de subsidiar a implementação de política de gestão de pessoas. 
 
§ 2º O recadastramento será realizado em dias úteis, no período de 13.03.2023 a 24.03.2023, 
no horário das 08h00min às 13h00min, na Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos, na sede da Prefeitura Municipal. 
 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos será responsável pela 
coordenação geral do recadastramento funcional, adotando todas as medidas necessárias à 
sua organização, divulgação, implementação, execução e validação, inclusive estabelecendo 
atos de designação e demais procedimentos administrativos imprescindíveis ao cumprimento 
deste Decreto. 
 
§ 1º As Secretarias Municipais e/ou órgãos equivalentes, que compõem a estrutura 
organizacional do Poder Executivo Municipal, têm o dever de cooperar com a divulgação e 
realização do recadastramento. 
 
§ 2º Todos os Servidores Públicos Municipais deverão colaborar visando o pleno resultado 
do objetivo de recadastramento, prestando toda assistência necessária ao cumprimento do 
disposto neste Decreto, de forma a atingir com a máxima rapidez e exatidão de informações. 
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Art. 3º Compete a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, gerenciar 
todo o processo de recadastramento, nos termos estabelecidos neste Decreto, podendo 
designar servidores municipais para acompanhar o referido processo. 
 
Art. 4º No caso de os Servidores Públicos Municipais acumularem cargos, devem fazer 
constar em declaração assinada pelo próprio punho cada um dos vínculos, sob pena de 
comunicação imediata do fato aos órgãos de fiscalização. 
 
Art. 5º O recadastramento, de caráter funcional e obrigatório, será executado utilizando as 
informações que serão fornecidas pelo próprio servidor e a sua não realização pelo servidor 
incorrerá em aplicação de penalidades. 
 
Parágrafo único. A veracidade das informações é de responsabilidade do servidor público 
recadastrado. 
 
Art. 6º O recadastramento será realizado mediante a obrigatória apresentação dos seguintes 
documentos originais e cópias: 
 
I – Ato de nomeação e termo de posse do servidor; 
II – Declaração de lotação atual; 
III – Carteira de identidade, caso o RG tenha sido emitido há mais de 10 anos o mesmo 
deverá ser apresentado em conjunto com outro documento oficial com foto emitido há 
menos de 10 anos; 
IV – CPF; 
V – PIS/PASEP; 
VI – Comprovante de residência atualizado no nome do servidor ou declaração de próprio 
punho no máximo 60 dias da emissão se em nome de terceiros; 
VII – Dados Bancários Banco do Brasil; 
VIII – Título de eleitor; 
IX – Certidão de casamento ou averbação da separação judicial, Certidão união estável, 
divórcio se for casado; 
X – Carteira de reservista para servidores do sexo masculino; 
XI – Certificado de conclusão do curso de ensino fundamental, médio ou superior conforme 
exige o cargo que ocupa; 
XII – Carteira de Registro Profissional do respectivo conselho de classe, conforme exige o 
cargo que ocupa; 
XIII – Certificado de conclusão de curso de especialização, mestrado ou doutorado, 
conforme o caso; 
XIV – Carteira Nacional de Habilitação – CNH, no caso de motorista; 
XV – Declaração assinada de próprio punho de acumulação ou não de cargos públicos; 
XVI – Telefone, e-mails válidos; 
 
§ 1º Obrigatório para o servidor que possui dependente na folha de pagamento para fins de 
redução periciada e dependentes para salário-família serão solicitados os seguintes 
documentos: 
 
 



 ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS 

Gabinete do Prefeito 

CNPJ Nº 06.424.618/0001-65 

 
 
 
 
a) documento de identificação com foto se houver ou certidão de nascimento; 
b) laudo médico atestando cuidados especiais ou incapacidade definitiva, no caso de maior 
inválido; 
c) termo de curatela ou interdição, no caso de inválido; 
d) termo de guarda. 
 
§ 2º A declaração de lotação constante deverá ser assinada pelas chefias imediata e mediata. 
 
Art. 7º No caso de servidores à disposição ou concedidos, a disposição ou cedidos por 
convênio, permuta a outros órgãos e entidades da administração municipal ou a outro ente 
da federação, a servidores afastados e de licença de qualquer natureza, de férias durante o 
período de recadastramento, também estarão obrigados a se recadastrar. 
 
Art. 8º O recadastramento é de caráter obrigatório e pessoal, devendo o Servidor Público 
Municipal comparecer pessoalmente no local e horário ora definido e estar munido dos 
documentos solicitados neste Decreto. 
 
§ 1º O servidor ativo a ser recadastrado que se encontra impossibilitado de comparecer ou 
se locomover até o local do recadastramento, deverá apresentar atestado médico, por pessoa 
da família ou procurador, junto ao atendimento específico da Secretaria de Administração, 
informando o endereço completo com ponto de referência e o número de telefone para 
contato. 
 
§ 2º No caso descrito no parágrafo anterior, o servidor não sendo localizado, será notificado 
por meio de correspondência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para realização do 
recadastramento e, após decorrido este prazo, a ausência não justificada acarretará na adoção 
de penalidades. 
 
§ 3º O servidor municipal que em razão de moléstia grave estiver impossibilitado de efetuar 
o recadastramento de que trata este Decreto e que não possui representante legal para o seu 
nome deverá apresentar a comissão municipal de recadastramento a respectiva justificativa e 
documentação comprovatória. 
 

Art. 9º Ao Servidor Público Municipal que não comparecer para realizar o recadastramento 

terá o pagamento suspenso no mês posterior ao término do recadastramento, bem como, 
serão adotadas medidas judiciais e administrativas cabíveis. 
 
§ 1º O pagamento a que se refere o caput deste artigo será restabelecido quando da 
regularização do recadastramento pelo servidor. 
 
§ 2º Após 30 dias de suspensão do pagamento poderá ser solicitada pela Secretaria Municipal 
de Administração abertura de inquérito administrativo observando o direito ao contraditório 
e a ampla defesa. 
 
Art. 10 A qualquer tempo, objetivando dirimir questões pendentes ou para esclarecer 
situação ou fatos acerca da situação funcional do servidor no recadastramento, poderão ser  
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solicitadas informações e documentos complementares, por meio de notificação enviada ao 
respectivo servidor. 
 
Art. 11 Caberá à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos tomar as 
providências administrativas cabíveis para dar ciência à Administração Municipal sobre os 
resultados obtidos com a realização do recadastramento. 
 
Art. 12 Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos. 
 
Art. 13 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbiras, Estado do Maranhão, aos 08 dias do mês de 
março do ano de 2023. 
 
 
 

 


