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DECRETO Nº 071/2021-GAB/PMFG DE 04 DE JANEIRO DE 2021 

 
 

DISPÕE SOBRE O RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FERREIRA GOMES, EFETIVO, 
COMISSIONADOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, com base na Lei Orgânica do Município e; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais e funcionais dos Servidores 

Públicos do Município de Ferreira Gomes/AP a fim de possibilitar o completo e correto lançamento de 
informações sobre a Folha de Pagamento no Sistema, bem como facilitar o planejamento para a adoção de 
medidas de redução de despesas com pessoal, sem comprometer o funcionamento de serviços públicos.  

 
CONSIDERANDO a necessidade de zelar pelo interesse público, no sentido de traçar políticas de 

valorização e capacitação dos servidores públicos. 
 
 
 
D E C R E T A: 
 
 
Art. 1º - Fica instituído o Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais ocupantes de 

cargos de provimento efetivo ativo, comissão, à disposição, inativo e pensionista da Administração e Direta e 
Indireta. 

  
Art. 2º – A Secretaria Municipal de Administração ficará encarregada pela coleta de documentos 

e informações, bem como o lançamento e atualização de dados no sistema da folha de pagamento. 
 
Art. 3º - O Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais de Ferreira Gomes/AP de que 

trata o artigo 1º possui caráter obrigatório e será realizado na forma estabelecida neste Decreto. 
 
Art. 4º - O período de recadastramento dar-se-á impreterivelmente de acordo com o cronograma 

previsto no anexo I deste decreto. 
 
Art. 5º – O recadastramento de que trata este Decreto será coordenado por meio de uma 

Comissão a ser designada pela Secretaria Municipal de Administração e será realizado no órgão onde é lotado 
o servidor, conforme cronograma a ser previamente divulgado na página oficial do Município. 

 
Art. 6º - O Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais de Ferreira Gomes/AP, será 

presencial mediante o comparecimento pessoal e a apresentação dos documentos originais e cópias: 
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a) Para servidores Ativos 
 
I - Documento de identidade, com fotografia; 
 
II - Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição; 

III - Cadastro nacional de pessoa física (CPF); 
 
IV - Certificado de reservista ou dispensa de incorporação, se do sexo masculino; 
 
V - Comprovante de residência atualizado; 
 
VI - Comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar de profissão regulamentada; 
 
VII - Certidão de casamento, quando for o caso; 
 
VIII - Certidão de nascimento dos filhos, quando houver menor de 14 anos; 
 
IX - Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou 

certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que comprove legalmente a condição 
de dependência para manutenção e abatimento no IRRF. 

 
X - Cartão de vacinação dos filhos menores de 06 (seis) anos, se for o caso; 
 
XI - Apresentar 01 (uma) foto 3x4 recente; 
 
XII - Preencher e assinar o Formulário de Recadastramento do Servidor Público Municipal, 

conforme modelo anexo II deste decreto. 
 
XIII - Preencher e assinar a Declaração de Bens, conforme modelo anexo III deste decreto. 
 
XIV - Preencher e assinar a Declaração de Não Acumulação de Cargos, conforme modelo anexo 

IV deste decreto. 
 
b) Para os Aposentados e Pensionistas: 
 
I – Cédula de Identidade (RG); 
 
II – CPF; 
 
III – Comprovante de Endereço atualizado; 
 
IV – Certidão de Casamento; 
 
VI – Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos ou inválidos de qualquer idade que 

viva sob sua dependência, quando houver; 
 
VII - Apresentar 01 (uma) foto 3x4 recente;  
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VIII - Preencher e assinar o Formulário de Recadastramento do Servidor Inativo e Pensionista, 

conforme modelo anexo II deste decreto. 
 

Art. 7º - O servidor público municipal ativo, aposentados e pensionistas que, sem justificativa, 
deixar de se recadastrar no prazo estabelecido no cronograma do respectivo órgão de lotação, 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 no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
 
Art. 8º - O servidor público municipal ativo, aposentados e pensionistas responderá civil, penal e 

administrativamente pelas informações falsas ou incorretas, que prestar no ato do recadastramento. 
 
Art. 9º - O servidor público municipal ativo, aposentados e pensionistas que cumprem sentença 

de reclusão deverão realizar o recadastramento, por intermédio de responsável ou declarante, que apresentará 
além dos documentos citados no artigo 6º, o seguinte documento: 

 
I – Declaração de permanência da respectiva Unidade Prisional emitida no ano do 

recadastramento devidamente assinada e com carimbo de identificação do órgão emissor. 
 
Art. 10 – Se algum servidor Ativo, Aposentado ou Pensionista que estiverem impossibilitado de 

comparecer ao posto de recadastramento no período previsto no cronograma, seja por motivo de doença grave, 
internação ou impossibilidade de locomoção, deverá comunicar a Comissão e solicitar visita domiciliar, cujo 
agendamento poderá ser solicitado por familiares no Setor de Recursos Humanos. 

 
Parágrafo único – Casos os aposentados e pensionistas estejam residindo fora do Município, 

deverão entrar em contato com a Comissão, para agendamento e data de comparecimento para realização do 
seu recadastramento. 
 

Art. 11 – As visitas técnicas serão realizadas por profissionais qualificados com documento de 
identificação contendo foto. 

 
Art. 12 – Caberá a Equipe Técnica de Recadastramento validar, comprovar e emitir o protocolo 

de entrega do recadastramento somente se: 
 
I - Todas as informações no formulário estiverem de acordo com as exigências deste Decreto; 
 
II – Todas as alterações nas informações constantes do formulário estiverem devidamente 

comprovadas; 
 
III – Todos os documentos obrigatórios forem entregues. 
 
Art. 13 – Compete a Comissão de Recadastramento: 
 
I – Zelar pelo cumprimento das normas estipuladas neste decreto, especificamente no que se 

refere ao ato de recadastramento; 
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II – Verificar a documentação apresentada e sua regularidade; 
 
III – Exigir a comprovação documental, quando constatada divergência entre o informado e o que 

consta no cadastro; 
 
IV – Utilizar Sistema informatizado apropriado para proceder às atualizações dos dados 

informados; 
 

Art. 14 - A Secretaria Municipal de Administração poderá convocar os servidores municipais para 
participarem do processo de recadastramento através dos secretários municipais e/ou diretores de 
departamentos a que estiverem vinculados. 
 

Art. 15 - A Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do 
término do recadastramento, apresentará relatório final ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, constando os 
servidores públicos em efetivo exercício e os servidores em abandono de emprego. 
 

Parágrafo único - As conclusões alcançadas pela Secretaria Municipal de Administração após o 
processamento dos dados colhidos ao longo do recadastramento, servirão de base para a tomada de 
providências cabíveis, inclusive para fins de preservação e restituição ao Erário, bem como para apuração de 
responsabilidades observados os procedimentos legais. 
 

Art. 16 – A Secretaria Municipal de Administração editará as instruções complementares a este 
Decreto para assegurar a efetividade do recadastramento. 
 

Art. 17 - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 

Art. 18 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES-AP, 04 DE JANEIRO 2021. 
 
 
 
 
 

JOÃO ÁLVARO ROCHA RODRIGUES 
Prefeito do Município de Ferreira Gomes 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES 2021 

   
LOCAL JANEIRO 

SECRETARÍA/ÓRGÃO SEMAD/PMFG 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 
 

SECRETARIA DE SAUDE SEMAD/PMFG        X X X X X               

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMAD/PMFG             X X X X X X          

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OBRAS SEMAD/PMFG                      X X X X X  

 

                                                                                                               CRONOGRAMA DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES 2021 

 LOCAL  FEVEREIRO 

SECRETARÍA/ÓRGÃO SEMAD/PMFG  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29  

SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO, M AMBIENTE, 
FINANÇAS 

SEMAD/PMFG X X X X X                        

SECRETARIAS DE AGRICULTURA, GAB, CULTURA, 
TURISMO E ESPORTE 

SEMAD/PMFG        X X X X X                 

SERVIDORES À 
DISPOSIÇÃO/PERMUTA/VACÂNCIA/PENSINONISTAS/ 
APOSENTADOS E LICENÇA COM OU SEM 
VENCIMENTO 

SEMAD/PMFG  
      X X X X X                 

 
FERREIRA GOMES-AP, 04 DE JANEIRO 2021. 

 
 
 
 

JOÃO ÁLVARO ROCHA RODRIGUES 
Prefeito do Município de Ferreira Gomes 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
 

DADOS PESSOAIS  
 MATRÍCULA NOME                         
                        
 DATA NASCIMENTO NATURALIDADE        NACIONALIDADE Estado Civil 
                          
 RAÇA SEXO      TIPO SANGUÍNEO    POSSUI DEFICIÊNCIA  TIPO DE DEFICIÊNCIA 
    (  ) M ( ) F         (  ) Sim ( ) Não      
  DOCUMENTOS 
 CPF(MF) RG         ÓRGÃO EMISSOR  DATA EMISSÃO  PIS/PASEP    
                         
 TÍTULO ELEITOR ZONA  SEÇÃO   CTPS SÉRIE DATA EMISSÃO  CNH Nº  CATEGORIA 
                      
 RESERVISTA ÓRGÃO RESERVISTA  DATA EMISSÃO             
                           

 ENDEREÇO  
 LOGRADOURO                        NÚMERO 
                          
 COMPLEMENTO              BAIRRO        CEP 
                       
 CIDADE     UF   TELEFONE    CELULAR   E-MAIL     
                        

DADOS FUNCIONAIS 
 DATA ADMISSÃO TIPO SERVIDOR           ÓRGÃO DE CESSÃO    

   
(  ) Efetivo (  ) Comissionado (  ) Cedido  
(  ) inativos/pensionistas           

 CARGO CONCURSO    CARGO/FUNÇÃO QUE EXERCE ATUALMENTE  LOTAÇÃO ATUAL    
                           
 GRAU DE INSTRUÇÃO                          

( ) Fundamental Incompleto          (  ) Superior Completo     
( ) Fundamental Completo          (  ) Mestrado Incompleto     
( ) Ensino Médio Incompleto          (  ) Mestrado Completo     
( ) Ensino Médio Completo          (  ) Doutorado Incompleto     
( ) Superior Incompleto          (  ) Doutorado Completo     

           

 CURSO DE FORMAÇÃO/GRADUAÇÃO      ÁREA DE FORMAÇÃO/LICENCIATURA    
                             
Documentos a serem apresentados na Secretaria Municipal de Administração:  

- Formulário de Recadastramento do Servidor Público Municipal;  
- Declaração de não acúmulo de cargos;  
- Declaração de bens;  
- Declaração de Atualização de Cadastro;  
- Fotocópia do Comprovante de residência atualizado;  
- Fotocópia de todos os documentos (RG, CPF, PIS/PASEP, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento e/ou 
Casamento, CNH, Reservista, Carteira do Conselho, Diploma de Graduação/Formação, Certidão de Nascimento 
ou dos dependentes, Cartão de vacinação ou Comprovante de Escolaridade dos dependentes); 
- 01 (uma) foto 3x4 recente. 

 
   DATA DO RECADASTRAMENTO 

__________________________________________________ ______ / ______ / _________ 
Assinatura do Servidor Público  

   Visto do Secretário Municipal de Administração 

__________________________________________________  
Servidor Responsável pela análise dos dados  
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE BENS 
Eu, _________________________________________________________, brasileiro(a), portador do RG nº 
______________________________________, e do CPF(MF) nº ____________________________, residente 
e domiciliado(a) ________________________________________________________________________,  
DECLARO para os devidos fins que até a presente data o meu patrimônio é constituído pelos bens arrolados 
a seguir: 

 

Nº. DESCRIÇÃO DO BEM VALOR R$ 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

 

 

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.  

 

 

Ferreira Gomes/AP, ____ de ________________ de 2021. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Assinatura do Servidor
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI ACUMULAÇÃO DE CARGO 
 
Eu,____________________________________________________________________

_______portador (a) da Matrícula nº. _________________________, categoria funcional 

_________________________________________________________________, lotado 

(a) na _____________________________________________________, pertencente ao 

Quadro de Servidores Efetivos Ativos do Município de Ferreira Gomes/AP, DECLARO sob 

pena das sanções previstas na Lei, junto à Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes e a 

todos os seus órgãos, seja da Administração Direta ou Indireta, que não exerço nenhum 

outro cargo, emprego ou função no Serviço Público, quer seja na esfera Federal, Estadual 

ou Municipal, quer seja na Administração Direta ou Indireta, cuja acumulação seja vedada 

com o cargo para o qual sou nomeado (a), conforme estabelece o inciso XVI, do artigo 37, 

da Constituição Federal.  

 
 

Ferreira Gomes /AP, ____ de ________________ de 2021. 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Servidor 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 
 
Eu, ___________________________________________, brasileiro(a), portador do 

RG nº ___________________, e do CPF(MF) nº _________________________, 

residente e domiciliado(a) ________________________________________________, 

no qual ocupo o cargo de ______________________________________________, do 

quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes /AP, DECLARO que 

informarei à Secretaria Municipal de Administração, a título de atualização do meu 

cadastro funcional, sempre que mudar de endereço, telefone, e-mail e alteração do 

número de dependentes; assim como, qualquer outra informação relevante à 

manutenção da atualização contínua do meu cadastro funcional. 

 

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente 

declaração. 

 
 

Ferreira Gomes /AP, ____ de ________________ de 2021. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Servidor 
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ANEXO VI 
REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA 

 
Eu,_________________________________________________________________, 

Portador do CPF sob o nº. ____________, portador (a) da Matrícula nº. ____________, 

categoria funcional ______________________________________, lotado (a) na 

_________________________________________________, pertencente ao Quadro 

de Servidores Efetivos Ativos do Município de Ferreira Gomes /AP, venho através deste 

REQUERER a realização do meu recadastramento junto à Prefeitura Municipal de 

Ferreira Gomes/AP, o qual não se realizou no período definido no Cronograma, em 

decorrência de ______________________________________________________. 

 
Ferreira Gomes, _______ de __________________ de 2021. 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DO CHEFE IMEDIATO 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO VII 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
OUTORGANTE: ___________________________________________, nacionalidade 
__________________________, estado civil ________________, RG nº. 
_________________, CPF nº. ________________________________, endereço 
_______________________________, bairro ______________________, CEP 
__________________, telefone ________________, servidor público municipal, 
matricula nº. ________________________________, categoria funcional 
____________________, lotado (a) na Secretaria Municipal 
___________________________, Ferreira Gomes. 
 
OUTORGADO (A): nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço, 
bairro, CEP, telefone, Ferreira Gomes/AP. 
 
PODERES: Por este instrumento particular de procuração, nomeio e constituo meu 
bastante PROCURADOR (a) o (a) OUTORGADO (A), conferindo-lhe plenos e gerais 
poderes, promovendo a defesa dos meus direitos e interesses, a fim de realizar meu 
RECADASTRAMENTO nesta Administração Pública Municipal de Ferreira Gomes, em 
função de minha impossibilidade, por motivo de _______________________________,  
podendo, portanto, promover quaisquer medidas administrativa, usando todos os 
recursos legais, assinar termo, solicitar, providenciar e ter acesso a documentos de 
qualquer natureza, acompanhar o processo em qualquer Repartição Pública Municipal, 
podendo substabelecer este a outrem, com ou sem reserva de poderes, dando tudo por 
bom e valioso, a fim de praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho 
deste mandato. 
 

Ferreira Gomes/AP, ____ de _______________ de 2021. 
 

 
 
 

______________________________________________ 
OUTORGANTE 

 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 Para o fiel cumprimento deste instrumento procuratório, é obrigatória:  
 
-que a Procuração esteja autenticada;  
-apresentação autenticada de cópia dos documentos pessoais do OUTORGANTE 
(servidor público); 
- apresentação da documentação pessoal do OUTORGADO (A).  


