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DECRETO Nº 062, de 09 de janeiro de 2017. 

 

Dispõe sobre o recadastramento de servidores públicos dos órgãos 

da administração do Poder Executivo Municipal. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN, no uso de suas atribuições, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica estabelecido o processo anual de recadastramento obrigatório dos 

servidores públicos a partir de 16º de janeiro de 2017, com a finalidade de atualizar os dados 

funcionais e validar o quadro de pessoal da administração pública municipal. 

Art. 2º Para fins do recadastramento previsto no artigo 1º, os servidores públicos 

deverão fazer a atualização diretamente na sede da Secretaria de Administração deste 

Município. 

Art. 3º A Secretaria Municipal de Administração promoverá, comparação dos 

cadastros dos servidores públicos estaduais, da União, de municípios do Estado do Rio 

Grande do Norte, bem como, com o sistema de registro de óbitos, devendo adotar as 

providências cabíveis no caso de ser constatada alguma irregularidade. 

§ 1º Em caso de acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas, a situação deverá 

ser analisada pela Secretaria de Administração e Procuradoria Geral do Município, visando à 

apuração dos fatos na forma da legislação vigente. 

§ 2º Em caso de pagamentos de vencimentos efetuados a terceiros, em virtude de óbito 

de servidor ativo, ou de outra motivação irregular, os órgãos e entidades deverão 

imediatamente, abrir o processo administrativo para apuração do fato dando conhecimento da 

ocorrência à Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de Administração do 

Município. 

Art. 4º Os servidores públicos ativos que não realizarem o recadastramento terão seus 

vencimentos ou salários suspensos da folha de pagamento, após constatação do fato e a 

efetiva publicação na imprensa oficial. 
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Parágrafo Único: Somente depois de prestadas as devidas informações e apuração dos 

fatos, a administração adotará medidas legais cabíveis com o objetivo de sanar eventuais 

irregularidades para reestabelecer todos os créditos ou valores acumulados. 

Art. 5º O servidor que se encontrar afastado de suas funções, nas hipóteses autorizadas 

por lei, excetuando-se os casso de cessão, deverá realizar a atualização cadastral, até no 

máximo 10 (dez) dias úteis após seu retorno às atividades, estando sujeito à suspensão de 

vencimentos ou salários e à adoção de medidas disciplinares previstas em lei, em caso de 

descumprimento dos prazos estabelecidos no art.1º deste Decreto. 

Parágrafo Único: O recadastramento dos servidores cedidos deverá observar as regras 

do art. 2º deste Decreto. 

Art. 6º Os servidores públicos que não cumprirem as determinações previstas nos 

prazos fixados neste decreto e seus anexos, poderão ser responsabilizados disciplinarmente 

nos termos dos estatutos funcionais e legislação vigente. 

Art. 7º Sujeitar-se-ão à responsabilização administrativa e penal, conforme o caso, os 

servidores públicos que prestarem declarações falsas ou omitirem dados relevantes para os 

efeitos deste decreto. 

Art. 8º Compete à Procuradoria Geral do Município acompanhar a realização do 

processo de recadastramento. 

Art. 9º. Compete à Secretaria Municipal de Administração o acompanhamento dos 

resultados obtidos pelos órgãos e entidades municipais, visando à adoção de medidas 

complementares. 

Art. 10º. Para o ano de 2017, os órgãos municipais deverão promover no período de 

16/01/2017 à 31/01/2017 o recadastramento dos dados funcionais de todos os servidores 

públicos municipais, observadas as regras estabelecidas no art. 2º deste Decreto e os anexos 

deste decreto. 

Art. 11º. A Secretaria Municipal de Administração deverá rever no prazo de até 90 

(noventa) dias, após o término do período previsto no art. 11 deste Decreto, todos os 

afastamentos de servidores desde Município. 

Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rafael Godeiro/RN, 9 de janeiro de 2017. 

 

________________________________________ 

Ludmila Carlos Araújo de Amorim Rosado 

Prefeita Municipal 

 



 

ANEXO I 

 

 Os servidores do Município de Rafael Godeiro/RN, deverão apresentar os 

ORIGINAIS OU FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS dos seus documentos para realizar o 

recadastramento. 

Obrigatório o fornecimento de cópias dos seguintes documentos: 

1) Documento oficial de identidade com foto (RG, carteira nacional de habilitação ou 

registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de 

regulamentação profissional); 

2) CPF; 

3) Cartão do PIS/PASEP/NIT; 

4) Comprovante de residência; 

5) Certidão de nascimento quando solteiro, ou certidão de Casamento quando for o caso, 

ou Declaração de União Estável feita perante Tabelião em casos de União Estável, ou 

Certidão de óbito quando viúvo (a); 

6) Comprovante de escolaridade (diploma/certificado de conclusão do ensino médio, de 

graduação e de pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado – 

lato sensu/strictu sensu, quando for ocaso); 

7) Título de eleitor com certidão de quitação eleitoral; 

8) Certificado de Alistamento Militar; 

9) Certidão do superior imediato informando o local de trabalho e lotação, com horários 

que exerce a função laboral; 

10) Foto 3x4; 

11) Cópia da CTPS 

12) Termo de posse. 

 

Rafael Godeiro/RN, 9 de janeiro de 2017. 

 

________________________________________ 

Ludmila Carlos Araújo de Amorim Rosado 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

Do Calendário do Recadastramento 

 

Datas Secretarias 

16/01/2017 à 20/01/2017 Secretaria de Educação 

23/01/2017 à 27/01/2017 Demais secretarias do Município 

 

Do horário e do local 

 

 O horário do recadastramento será das 13h às 17h, na sede da Prefeitura Municipal. 

 

Rafael Godeiro/RN, 9 de janeiro de 2017. 

 

________________________________________ 

Ludmila Carlos Araújo de Amorim Rosado 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

 

Dados do Servidor: 

 

Nome 

Nome da Mãe Estado Civil 

Nome do Pai Data de Nascimento 

Nacionalidade UF Naturalidade 

CPF RG  

Escolaridade   

CTPS Série  

PIS/PASEP NIT  

Título de Eleitor Zona Seção 

Sexo Masculino (_____) Feminino 

(_____) 

Endereço Número  

Bairro Cidade  

Telefones   

Forma de ingresso no serviço público de 

Rafael Godeiro: 

 

(___) Concurso 

(___) Processo 

seletivo 

(___) Contrato 

Temporário 

(___) Outros 

Data de Admissão Cargo  

Cargo que ingressou no serviço público de 

Rafael Godeiro: 

 

Cargo/função que exerce 

atualmente: 

 

Unidade de lotação Carga Horária  

 

Data:_____/_____/_____ 

Assinatura do Servidor: _________________________________________ 

 

Secretaria de Administração 

 

Documentação apresentada conforme  

Decreto nº 062/2017 
Sim (_____) Não (_____) 

 

Visto do Secretário: ___________________ 


