


                                                                                         Município de Cabaceiras
                 Prefeitura Municipal de Cabaceiras
                                                                                               Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 281, DE 23  JUNHO  DE 2021.  
                            
Dispõe sobre o Recadastramento dos Servidores  Públicos Municipais e define outras providências.

                      O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 64, XIII integrante da Lei Orgânica Municipal, e considerando ainda:

		A necessidade de atualização dos registros de pessoal; e,
                      A entrada em vigor, a partir de janeiro de 2018, do Decreto Federal nº 8.373, de 11 / 12 / 2014, que institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias,  e Trabalhistas – eSocial,

		R E S O L V E:         

              Art. 1º Fica instituído o Recadastramento dos Servidores Públicos integrantes do Quadro Efetivo do Poder Executivo Municipal, tendo por finalidade atualizar os dados  cadastrais, que será efetivado no período de 1º de julho até 30 de setembro do ano em curso.

                       Parágrafo único. O recadastramento, objeto deste Decreto, inclui todos os Servidores sejam efetivos ( ativos ou em disponibilidade ), comissionados  e contratados temporariamente.

                          Art. 2º Fica a Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Recursos Humanos, incumbido de coordenar junto com os Secretários municipais, o processo de recadastramento, em cada Secretaria.
                    Paragrafo único. A responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, em conjunto com os Secretários Municipais, devem, em razão da Pandemia causada pelo Coronavírus ( Covid – 19 ),  proceder  ações que  evitem aglomerações e cumprimento dos protocolos determinados pela Secretaria de Saúde.

	           Art. 3º Os formulários de atualização cadastral deverão ser preenchidos e assinados por todos os servidores municipais, qualquer que seja a vinculação.  

§1º Os formulários deverão ser preenchidos, assinados e entregues  na própria Secretaria de lotação do Servidor, em horário normal de expediente.
§2º Os servidores ficam obrigados a apresentar cópias xerográficas da documentação abaixo elencada:

	            I – certidão de nascimento ou casamento;
                     II – comprovante de residência, CPF e RG;
                     III – carteira de trabalho;
                     IV – comprovante de PIS / PASEP;
                     V – certidão de nascimento e  CPF dos filhos;
                     VI – comprovação do grau de instrução;
                     VII – comprovação dos cursos realizados; e,
                     VIII – carteira de habilitação com validade atualizada ( Condutores de Veículos ).
     		
		Art. 4º O servidor disponibilizado para a coleta de informações deverá emitir comprovante de recebimento para cada formulário de cadastramento entregue.
                  
	           Parágrafo único. A apresentação do mencionado comprovante será condição indispensável para o recebimento da remuneração do mês correspondente.

		Art. 5º O formulário de atualização cadastral é considerado documento público, sendo uma vez assinado e entregue, vinculado à relação dos deveres dos servidores perante à administração pública, podendo em implicar penalidades  aos que, nele fizerem falsa declaração.
	              Art. 6º Fica admitida a entrega do formulário de atualização cadastral por procurador constituído, mediante procuração, nos casos abaixo identificados:

                        I – licença para tratar de interesse particular;
                        II – realização de curso ou missão oficial autorizada pelo Chefe do Poder Executivo;
                        III – doença comprovada  que impossibilite o deslocamento ao local de cadastramento; e,
                        IV – outras situações especiais, que poderão ser decididas pelo titular da Secretaria de Administração.

		Art. 7º A Secretaria de Administração poderá expedir, em caso de necessidade e no que couber, demais instruções necessárias ao cumprimento deste Decreto.

		Art. 8º As demais Secretarias da estrutura administrativas municipal deverão prestar irrestrita colaboração visando à concretização dos objetivos do Recadastramento.

		Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


                                     Cabaceiras / PB, 23 de junho de 2021; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se. 
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

                                                                                         


