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 Decreto n. 1847/2018, 28 de agosto de 2018.  
               

 
Institui Recadastramento de Servidores Públicos Municipais de São Sebastiao do Alto e dá 

outras providências.  
                       

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO ALTO – Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO a necessidade de buscar o aperfeiçoamento da organização administrativa e de 

pessoal, para atender ao interesse público, assim como a eficiência e modernização da Administração 

Pública Municipal, 

   
      

D E C R E T A: 
 

Artigo 1º - Fica instituído o recadastramento obrigatório presencial dos servidores públicos municipais 

ativos da Administração Pública Direta e Indireta, do Município de São Sebastiao do Alto-RJ, com a 

finalidade de promover a atualização de dados, na forma do calendário do Anexo Único deste Decreto, o 

qual será realizado pela Secretaria Municipal de Administração, Trabalho e Recursos Humanos. 

 

Artigo 2º - Os servidores ativos deverão realizar o recadastramento obrigatório presencial na sede da 

Secretaria Municipal de Administração, Trabalho e Recursos Humanos, sita na Rua Dr. Júlio Vieitas, 88 – 

Praça Hermes Ferro, Centro – São Sebastiao do Alto-RJ, na ordem e dias definidos no Anexo Único 

deste Decreto, com a apresentação da cópia dos seguintes documentos: 

 
1. Certidão de nascimento, casamento, ou união estável; 

2. Carteira de Identidade; 

3. CPF; 

4. Título de Eleitor, com certidão de quitação eleitoral;  

5. Comprovante de residência; 

6. CHN, para os cargos que exijam essa documentação, condizente com a categoria exigida no 

respectivo Concurso Público; 

7. Certificado de Reservista, para servidores do sexo masculino; 

8. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

9. PIS/PASEP com comprovante;  

10. Registro em entidade de classe profissional, quando houver (obrigatório quando for requisito 

para o exercício do cargo), que também servirá de documento de identidade; 

11. Diplomas ou certificado de conclusão de ensino básico, médio ou superior, conforme 

exigência do cargo público ocupado, além de diplomas ou certificados de cursos técnicos, 

extensão, pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aperfeiçoamento 

e/ou outros diplomas e certificados;  

12. Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento e Declaração do estado civil do 

Dependente, Tutelado, Curatelado ou Menor sob a guarda do servidor, para os casos em 

que tenha dependente, tutelado, curatelado ou menor sob sua guarda;  

13. Declaração dos bens e valores do último exercício, por meio de declaração de próprio 

punho, ou Cópia da Declaração de IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física - entregue à 

Receita Federal. 

14. 2 Fotos 3x4 recentes; 

15. Declaração de parentesco, acumulação de cargos ou função pública; 

 

§1º. Os órgãos envolvidos no recadastramento deverão garantir, nos termos da Lei, o sigilo e a 

segurança da informação da declaração dos bens e valores dos servidores ativos. 
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§2º. Na ausência de algum documento exigido neste Decreto, o recadastramento não será realizado, 

devendo ser reagendado pelo servidor no prazo limite estabelecido no cronograma elaborado pela 

Secretaria Municipal de Administração, Trabalho e Recursos Humanos. 

Artigo 3º - No caso de pensão alimentícia, em que o servidor tenha importância descontada, 

mensalmente, em decorrência de decisão judicial e depositada na conta do(s) beneficiário(s), o servidor 

ativo deverá, ainda, apresentar cópia da Cédula de Identidade, RG, CPF e comprovante de residência 

atualizada do (a) beneficiário (a), ou ofício / sentença judicial, ou declaração de próprio punho, contendo 

os referidos dados.  

 

Artigo 4º - Os documentos apresentados que estiverem rasurados ou que não sejam aqueles previstos 

neste Decreto serão desconsiderados para fins de recadastramento. 

 

Artigo 5º - Não será permitido o recadastramento do servidor ativo por procuração ou representação, 

salvo nos casos disciplinados neste Decreto. 

 

Artigo 6º - Os servidores ativos que estiverem em internação hospitalar e/ou não tenham discernimento 

para os atos da vida civil, poderão, excepcionalmente, realizar o recadastramento por intermédio do 

responsável ou declarante na forma do Código Civil, que apresentará, além dos documentos 

mencionados no Artigo 2º, conforme o caso, os seguintes documentos: 

 

I. Atestado médico, emitido no mês do recadastramento, assinatura e carimbo do médico 

credenciado no CRM. 

II. Original e cópia de documento de identificação do representante com foto (Carteira de 

Identidade, Carteira de Motorista ou Carteira de Trabalho); 

 

§1º. O responsável ou declarante deverá apresentar instrumento de procuração, tutela ou curatela, 

dependendo de cada caso. 

§2º. O responsável ou declarante deverá atestar a veracidade das informações prestadas e poderá 

ser suscitado a esclarecer eventuais dúvidas. 

§3º. O servidor ativo, após a alta hospitalar, deverá comparecer pessoalmente ao Departamento de 

Recursos Humanos para ratificação do recadastramento e dele poderão ser solicitados outros 

documentos necessários.  

 

Artigo 7º - Os servidores ativos que cumpram sentença de reclusão deverão realizar o recadastramento 

por intermédio de responsável ou declarante, que apresentará, além daqueles documentos mencionados 

no Artigo 2º, os seguintes documentos: 

 

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

recadastramento devidamente assinada e com carimbo de identificação do órgão emissor; 

II. Original e cópia de documento de identificação do representante com foto (Carteira de 

Identidade, Carteira de Motorista ou Carteira de Trabalho); 

 

§1º. O responsável ou declarante deverá atestar a veracidade das informações prestadas e poderá 

ser suscitado a esclarecer eventuais dúvidas formuladas pela Secretaria Municipal de Administração, 

Trabalho e Recursos Humanos; 

§2º. O servidor, após o alvará de soltura, deverá comparecer pessoalmente a Secretaria Municipal 

de Administração, Trabalho e Recursos Humanos, para ratificação do recadastramento. 

 

Artigo 8º - Os servidores ativos regularmente afastados, licenciados, cedidos ou permutados a outros 

órgãos ou entes de quaisquer dos Poderes da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal, com ou 

sem prejuízo de seus vencimentos, ou ainda em férias ou licença prêmio, deverão proceder ao seu 

recadastramento nos termos deste Decreto. 

 

Parágrafo Único. Para os casos previstos no “caput” deste artigo, a Secretaria Municipal de 

Administração, Trabalho e Recursos Humanos deverá promover a notificação pessoal do servidor no 

endereço constante em seu prontuário funcional, ou junto ao órgão ou ente de quaisquer dos 
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Poderes da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal, para fins de recadastramento, se não for 

realizado dentro do calendário fixado.  

Artigo 9º - Compete à Secretaria Municipal de Administração, Trabalho e Recursos Humanos: 

 

I. Zelar pelo cumprimento das normas estipuladas neste Decreto, especificamente no que se 

refere ao ato de recadastramento obrigatório presencial;  

II. Verificar a documentação apresentada e sua regularidade; 

III. Exigir a comprovação documental, quando constatada divergência nas informações 

apresentadas; 

IV. Solicitar informações às unidades da Administração Pública Municipal, quando necessárias. 

V. Promover um atendimento eficiente aos servidores ativos agendados e monitorar o 

cronograma deste Decreto. 

 

Artigo 10 - A Secretaria Municipal de Administração, Trabalho e Recursos Humanos poderá, a qualquer 

tempo, realizar diligências, quando for o caso, com o intuito de validar as informações e documentos 

apresentados. 

 

Artigo 11 - O servidor ativo da Administração Direta e Indireta que, sem justificativa, não realizar o 

recadastramento, dentro do prazo e cronograma estipulados, em observância às normas estabelecidas 

neste Decreto e em cumprimento das demais disposições legais vigentes, terá a imediata suspensão do 

pagamento dos vencimentos, até que seja regularizada a situação, excetuando-se as pensões 

alimentícias. 

 

Parágrafo Único. Além da suspensão do pagamento dos vencimentos, o servidor que não realizar o 

recadastramento também estará sujeito a outras penalidades previstas no Estatuto, podendo, ainda, 

responder criminalmente e administrativamente, caso deliberadamente preste informações incorretas 

ou incompletas.  

 

Artigo 12 - As chefias imediatas dos servidores ativos deverão organizar as escalas de trabalho e garantir 

o atendimento público e os serviços públicos essenciais enquanto o servidor estiver realizando o 

recadastramento presencial.  

 

 

Artigo 13 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração, Trabalho e 

Recursos Humanos, em ação articulada com as demais Secretarias Municipais, assessorados pela 

Procuradoria Geral do Município. 

 

Artigo 14 - O cronograma de atendimento dos servidores públicos para o recadastramento poderá ser 

adequado ou aperfeiçoado, observando-se o atendimento dos serviços públicos essenciais, mediante 

justificativa fundamentada, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Trabalho e Recursos 

Humanos e suas unidades técnicas, com a devida publicidade.  

 

Artigo 15 - Os servidores municipais em atividade deverão preencher anualmente, a Declaração de 

acumulação de cargos, bem como apresentar a declaração de bens atualizada, no Departamento De 

Pessoal. 

 

Artigo 16 - O servidor público deverá atualizar seus dados junto a Secretaria Municipal de Administração, 

Trabalho e Recursos Humanos sempre que houver qualquer alteração,  

 

Artigo 17 - Este Decreto entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

São Sebastião do Alto, 28 de agosto de 2018. 

 

Carlos Otavio da Silva Rodrigues 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

Letra Inicial do Nome Período 

A e B 10/09/2018 a 14/09/2018 

C e D 17/09/2018 a 21/09/2018 

E, F, G e H 24/09/2018 a 28/09/2018 

I e J 01/10/2018 a 05/10/2018 

K e L 08/10/2018 a 11/10/2018 

M 15/10/2018 a 19/10/2018 

N, O, P, Q e R 22/10/2018 a 26/10/2018 

S, T, U, V, W, X, Y e Z 29/10/2018 a 01/11/2018 

 


