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-ESTADO DO PIAUÍ 
MUNldPIO OE SÃO RAIMUNDO NONATO 

CNPl e 06.772.859/0001-03 

DE RETO MUNIClPAL N• 002/2019. 

DISl'ôE SOBRE O RECADASTRA.ME O DOS: 
ERVlDORES PÚBLICOS MU "ICIPAIS DE SÃO 

RAIMUNDO NON TO E DÁ OUTRAS 
PKOVJDÊNC[.A , 

A Senhora Carmelita de Ca,tro Sllva, P.-efeit. Mm1iclpal de SIio Raimundo <>nato, 
Estado do Piaui, no IHO d e su u atribu_lçlles legalJI. 

CONS11;>ER.ANl)O as disposiçõe$ da Lei Org!lnicado Município contida• n,,. art. 63 CAT' 
e Art. 64 VT e IX. 

CON IDERANDO a necessidildc de ..tualizaçllo dos dados ca4-i.s " funcionuis dos 
Servido,es l'úbticos do Municlpio d., oo Raimundo Nonato-Pi a fim de po••i"bilitar o complclo 
e <:arreto [ançamcnto de in.fannaç&. solxe a Folha de Po.gtm1ento no Sistc:mn, 1,cm com<;> 
fücilitar o plwitjumcnto pnm a adoçilo de medidas do tcduçâ!o de ~pé:""" com pcsooe.l, scmo 
cornpro,neler o funcümum.,nto de serviço"' públicos es e:ncial.s. 

DECRET,.., 

Art. 1• • Fica ínstitufdo o Rccadasttamcnto do.o servidor:es POblieos. Municipois oeupMkl• de 
cargos de provimento efetivos o comissionados, da Prdeitum de Silo Raimund-0 Nonato-PT. 

Art 2• - O Dcpa:rtanJcnlo de Recu.,sos Humanos fic:;uú c:ncac.n::gado pela oole:u, de documc,no" 
e lnformnç&s, bem como o lençam=to e aluall'ZllÇllo de dados no sistema de fol.hl\ de 
pagame.nto. 

Art. 3• - O Recadastramento dos Servidores Nblioos Municlp;,i.s dé SilO Ráimundo onato, de 
que trata o artigo 1° possui caráter obri,g316.rio e " re.Jiz"do na funnu. =1obcJccida 11.c:stc 
Decreto. -

Art. 4• • O pedôd.o de rooadastrnmcnto dar-sesá imprclerivelmenle de 04 a 16 de fevereiro de 
2019. 

rl. s• • Fica esmbelccldo como loce.l do rccmla.stramcnto dos scrvidorc,, público. mun.ic,pai. 
na Soc.i:e\aria Municip..1 do Tr-...balho e Assistênciu Soc:ia.l de Silo Raimundo Nonato - PT, 
Endereço: Praça Jollo Amunes de Mru:êdo, sJn Bairro Gavino - CEP: 64. 770-000, nos horários 
de 0&:00 llli 12,00., 14,00 ""I 16:00. 

A.-.. 6° - O Recad.aslr.unento dos e:rvi.dores P6blleos Murucípals de Sio Raimundo onato-Pl, 
será :feito u1odiante o compo.rccim.cnto pessoal e o ap.rcscn1nç:lo dos originaia e cópjn do~ 
.scx.u.intc:s do<;.fU1nr:n·to:s;: 

I - Cédula de Identidade (RG) 
II - T itulo de Blcítor 
III Certidi!o de Qu.ilaçllo Eleitoral ou Comprovante das EleiÇlles 2018 
IV - Certificado(s) de Escolaridade 
V - CPF (Cadastro de Pessoa ffaica) 
VI - Certificado ou Carteira de Reservista ou dispensa de incorporaçlio, quando do sexo 
masculino 
VII - Comprovante de residência atualizado 
VIII - Comprovante de Registro cm ó.rgllo de cl.8ssc, quando se tratar de profissão 
regulamcntad 
IX - Certidão de nascinu:nto ou C3Salllenlo, qunndo for o caso 
X - Ccrtídão de Nas.cimento dos fi lhos. m.cnoi:es de 18 aoos ou inválidos de qualquer idade, 
quando houver, os filhos que tenha a idode de OH (oito) imos devem apresentar seu respectivo 
CPI' 
XI - Carte-ira de Trabalho, para todas as profissões em que houverem registro no Ministério do 
Trabalho 
XII - PlSIP ASBP 
XIJI - Declaraç~ de Acúm.\.llo de Cmgos 
XIV - CNJI (Carteira acional de Habililaç,ilo) para os ocupantes dos cargos efetivos de 
motorisui 
XV - Ato deAdministnativo de nomeaçoo e posse de cargo efetivo e portaria de nomeação para 
cargo em oomis:s:llo. 
XVI - CPF do pai e da m:lle do ervidor 

Are. r • O servidor público municipal que, sem justificativa, deixar de se recadEISlrar oo prazo 
estabelecido no presente decreto, terá suspenso o pagwm.-nlo dos seus vencimentos, sem 
prej ulzo de o!Jlras medidas cablveis. 

Parágrafo Único - O pagamento a que se refere o caput deste artigo sem restabelecido quando 
da rcgularirnçilo do recadasttameoto pelo servidor municipal. 

Art. 8" • O servidor público municipal responderá civil, penal e administrativwnente pelas 
informações falsru; ou inooaetas, que prc.1;tar 11.0 alo do reeadastnuncnto. 

AJ1, 9'" - A Secretaria Municipal Admini$1n!ÇàO e Finanças deve convocar os servidores 
munici J)/!ÍS para participar do processo de recadasttameut:o no período estabelecido no presente 
D=to, airavés dos secretários munlcipofa e/ou di.retom; de depamuncnto a que estiverem 
vi.ncu.lado._. 

Art. 10 - A Stcretaria Municipal de Admioistração e Finanças, no prazo de 30 (trinta) dias 
C-Ontados dn término do n:cadastramcnto, aprcsentan\. relatório filllll., constando O$ ser:vidores 
públic:-0$ em efetivo ex.ercfcio e~ servidores em abandono de emp~o. 

Art. l l • As des~ decorrentes da cx.ccução do presente Decreto, oo.a:er'".io por conta de 
dotações orçamentárias pr6príu, suplemcmadas se nece~o. 

Art. 12- O presente Decreto revoga o Decreto nº 01/2019 e enlrará em vigor na dara de sua 
publicação. 

Pu.bliquwe, Regi$tTe-sse e. Cumpra-:i.e. 

Gabinete da Prefeita em 23 de janeiro de 2019. 

C,~\,, l &.l C:Pl-.. ~ l\,...,,_ 
Carmelita «fe Castro Silva 

Prefeita Munic.ipal 

Publicado e registrado 
ei:o, 23/ l)l/ 2019, 

aller Gonçalves de Cutro 
Seaettm Municipal de Administração e Finanças 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO 

GABINETE 00 PREFEITO 

'DECRETO N" 19/2018, DE 24 DE DillMIIRO OE Wl& 

o PREFEITO MUNIClPAL DE SÃO MIGUELDO FIDALGO, Estado do Pia~í no llSO d,e suas; 

atribuições regulamentares, em especial as contidas no Art. 123, incisos VIII, XI, combinado comi 
o artlgo 26., inciso J, ambos da Lei Orgánica do Munidpio e: 

Cons;derando a necessidade de equacionamento das despesas com as receítas, em especial, 
destinado ao comprimento dos preceitos contidos na L.el Complementar 

Cons.iderando que o cargo em comissão, nos termos do Art. 37, li da Constituição Federal, são de: 
livre nomeação e exoneração; 

Considerando que os Contratos Tempor~rio de Prestação de Ser11iços celebrados para atender 
excepcional necessidade de administração, são celebrado a título precário. 

Art. 19 - Exonerar em 31 de dezembro de 2018 os servidores ocupantes de cargos em comiss:lio. 
em todos os órgãos do serviços Público Municipal, com exceção dos servidores ocupantes dos 
seguinte cargos: Seoretlrios Municipais, Chefe de Gabinete, Controlador Interno, As-sessor 
Especial e todas as gratlfic11ções. 

Art 2t - Ficam reincididos em 31/12./2018 todos os contratos de Prestação de Serviço~ 
celebrados por tempo determinado para atender ex.cepcional ne('.B'Sidade da administração. 

Art. 3! - Este Decreto entra rá em vigor na data de sua publicação. 

Art 4lt - Revoga-se ao disposição em contrário. 

Registre-se em livro próprio, Publique-se • Cumpra-se e Comunique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel o Fidalgo, 24 de dezembro de 2018. 

Cristóvão mas d e Oliveira 
Prefeito Muniápal 


