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Decreto nº 157, de 27 de Agosto de 2021. 

 

Dispõe sobre o recadastramento dos 
Servidores Públicos Ativos e Inativos 
do Município de Pacajá e dá outras 

providências. 
 
 

 

 

 

O Prefeito do Município de Pacajá, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e 

 

Considerando a necessidade de atualização dos dados cadastrais 

dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos (ativos 

e inativos), de provimento em comissão e temporários do Município de 
Pacajá, observando-se que para este fim se faz necessário a identificação 

do servidor, do perfil funcional, de sua lotação, seu enquadramento 

funcional, bem como outras informações consideradas fundamentais 

para o aprimoramento do Sistema de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal de Pacajá; 
 

Considerando a implantação de medidas administrativas 

objetivando dar maior controle e celeridade à Secretaria Municipal de 

Administração, com a finalidade de buscar a melhoria da qualidade das 
informações como instrumento de gestão de pessoas; 

 

Considerando o princípio da eficiência visando aprimorar a melhor 

distribuição dos servidores do Município em seus vários órgãos; 

 
Considerando por fim, a necessidade de complementação e 

informatização dos dados dos servidores da Prefeitura Municipal de 

Pacajá;   

  
D E C R E T A: 

 

Art. 1° Fica instituído o recadastramento dos Servidores Públicos 

da Prefeitura Municipal de Pacajá, ocupantes de cargos efetivos (ativos e 

inativos), de provimento em comissão e temporários. 
 

§1º O recadastramento ora instituído, será no período de 01/09/21 

ao dia 30/09/21, por secretaria, conforme estabelecido no Anexo I do 

presente Decreto.  
 

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 
37 “capu” da CF/88 e art. 124, inciso XVII da Lei 
Orgânica Municipal, este Decreto foi PUBLICADO no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pacajá 
em 27 de Agosto de 2021. 

_________________________________________ 
LAYANE CARVALHO BAHIA 

Secretária Municipal de Administração 
Decreto nº 001/2021 



                                             ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
       GABINETE DO PREFEITO   

Avenida João Miranda dos Santos - CEP: 68.485-000 –- Pacajá – PA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 
                                                                                                  #PacajáédoSenhorJesus 

§ 2º O Formulário de Recadastramento encontra-se disponível no 
Departamento de Recursos Humanos, e no Anexo II parte integrante do 

presente Decreto. 

 

 
Art. 2º O recadastramento dos servidores de que trata o artigo 

anterior possui caráter obrigatório e dar-se-á mediante o 

comparecimento do servidor munido dos seguintes documentos: 

 

I - Ato de nomeação do servidor e o respectivo Termo de Posse (cópia 
acompanhada de documento original); 

II - Declaração de lotação assinada pelo secretário ou por pessoa 

designada; 

III - Carteira de Identidade; 

IV - CPF; 
V - Título de Eleitor; 

VI - Certidão de Nascimento ou casamento e/ou averbação da 

separação judicial ou divórcio; 

VII - Carteira de reservista (para servidores do sexo masculino); 
VIII - Comprovante com nº do PIS/PASEP; 

IX - Comprovante de Residência atualizado; 

X - Certificado de conclusão do curso do Ensino Fundamental, 

Médio e Superior (conforme exige o cargo que ocupa); 

XI - Carteira de registro profissional no Respectivo Conselho de 
Classe e Certidão de quitação junto ao respectivo conselho; 

XII - Carteira Nacional de Habilitação (Carteira de motorista) para 

os ocupantes de cargos que o exija; 

XIII - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos; 
XIV - Declaração de não acumulação de cargo, emprego ou função 

público; 

XV – Declaração atualizada de bens. 

 

Art. 3º Todos os documentos apresentados no processo de 
recadastramento deverão ser apresentados em original e cópia, perante o 

Departamento de Recursos Humanos – DRH, da Prefeitura Municipal de 

Pacajá, que conferirá e carimbará com os dizeres: “CONFERE COM O 

ORIGINAL”, para promover-lhes fé pública.  
 

Art. 4º A não entrega do Formulário de Recadastramento por parte 

do servidor no prazo estipulado no § 1º, do art. 1º do presente Decreto, 

ensejará a imediata suspensão dos seus vencimentos, até efetivo 

atendimento do disposto. 
 

Parágrafo Único. O pagamento dos vencimentos será restabelecido 

quando da regularização do recadastramento pelo servidor municipal. 

 

 Art. 5º O servidor público municipal que, em razão de moléstia 
grave, estiver impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata 
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este Decreto deverá apresentar, no prazo previsto no § 1º, do art. 1º, a 
respectiva justificativa e documentação comprobatória. 

 

 

 Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o 
servidor público municipal deverá comparecer ao Departamento de 

Recursos Humanos - DRH da Prefeitura Municipal de Pacajá, no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar do término do período de recadastramento, ou 

quando cessar a moléstia, a fim de regularizar sua situação cadastral. 

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

administrativamente pelas informações falsas ou incorretas, que prestar 

no ato do recadastramento. 

 

Art. 7º A qualquer tempo, objetivando dirimir questões pendentes 
ou para esclarecer situação ou fatos acerca da situação funcional do 

servidor no recadastramento, poderão ser solicitadas informações e 

documentos complementares, por meio de notificação enviada ao 

respectivo servidor. 
 

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, aos 27 dias do mês de agosto de 2021. 
 

 

 

ANDRÉ RIOS DE REZENDE 
Prefeito de Pacajá 
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ANEXO I – Decreto nº 157 de 27 de Agosto de 2021 

 

CRONOGRAMA RECADASTRAMENTO 2021 

 

ÓRGÃO PERÍODO 

 
Secretaria Mun. de Educação-SEMED 

Secretaria Mun. Assistência Social-

SEMTEPS   

Secretaria Mun. de Saúde-SMS 

 

 
 

01 a 15/09/2021 

 

Secretaria Mun. Administração-SEMAD 

Secretaria Mun. de Finanças-SEMFIP 
Secretaria Mun. Meio Ambiente-SEMMA 

Secretaria Mun. Agricultura-SEMDE 

Secretaria Mun. Habitação-SEMHAB 

 

 

 

16 a 30/09/2021 
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