
 
Estado da Paraíba 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 02/2013             SERRARIA, 10 DE JANEIRO DE 2013. 
 

 
Convoca todos os Servidores 

da Administração Municipal para 
recadastramento e dá providências 
correlatas. 

 
 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais 
dos Servidores Públicos Municipais titulares de cargo público de provimento efetivo e 
em comissão, dos prestadores de serviços, bem como outras informações 
consideradas fundamentais para a Prefeitura; 

 
CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas 

objetivando dar maior controle e celeridade a Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças, com a finalidade de buscar a melhoria da qualidade das informações 
como instrumento de gestão de recursos humanos, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica instituído o Recadastramento dos Servidores Públicos 
Municipais titulares de cargo público de provimento efetivo, ativos e inativos 
(afastados, licenciados e pensionistas), Servidores em comissão, bem como dos 
prestadores de serviços da Prefeitura de Serraria. 

 
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. 

 
Art. 3º - O período de recadastramento dar-se-á no prédio da Prefeitura 

Municipal, localizado na Praça Antonio Bento, centro, impreterivelmente de 16 a 22 
de janeiro de 2013, nos horários compreendidos entre 8h00min e 12h00min, e entre 
13h00min e 17h00min, e será divido por Secretarias, conforme tabela anexa. 

 
Parágrafo Único - No ato do recadastramento, é obrigatória a 

apresentação de cópias autenticadas ou somente as cópias acompanhadas dos 
originais, dos seguintes documentos: 

 
 



I. Comprovante de Residência atualizado; 
II. Cadastro de Pessoa Física (C.P.F); 
III. Carteira de Identidade (RG); 
IV. Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; 
V. Certidão de Nascimento, se solteiro, e Casamento, se casado; 
VI. Certidão de Nascimento dos Dependentes até 14 anos; 
VII. Carteira de Vacinação até 06 anos; 
VIII. Declaração de Escolaridade de 07 a 14 anos; 
IX. Comprovante de Escolaridade (Certificados ou Diplomas); 
X. Carteira do Trabalho (página da foto e o verso); 
XI. Número do PIS/PASEP e Cartão bancário; 
XII. Carteira de Reservista ou dispensa de incorporação, se do sexo 

masculino; 
XIII. Carteira do Órgão de Classe ou Conselho Competente; 
XIV. Carteira Nacional de Habilitação – CNH; 
XV. Comprovante de conclusão de habilitação exigida para o cargo, 

devidamente reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas 
estaduais de ensino, conforme o caso; 

XVI. Comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar de 
profissão regulamentada; 

XVII Portaria de nomeação ao cargo ocupado e foto 3X4 recente. 
 

 
Art. 4° - Os Servidores inválidos ou impossibilitados de locomoção por 

motivo de saúde, para os fins de realização do recadastramento, deverão 
encaminhar os documentos necessários através de procurador devidamente 
outorgado através de procuração pública registrada em cartório. 

 
Art. 5° - O Servidor Público municipal que, sem justificativa, deixar de 

se recadastrar no prazo estabelecido no presente decreto, 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 pelo servidor 
municipal. 

 
Art. 6º - O servidor público municipal responderá civil, penal e 

administrativamente pelas informações falsas ou incorretas, que prestar no ato do 
Recadastramento.  

 
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

SEVERINO FERREIRA DA SILVA 
Prefeito 

 
 


