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DECRETO N.º 2.443, DE 28 DE ABRIL DE 2022.
Concentra as atividades de Recursos Humanos das
Secretarias  Municipais  de  Educação  e  Saúde  no
Departamento  de  Recursos  Humanos  Geral  da
Prefeitura  Municipal  de  Piúma/ES  vinculado  à
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.
O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  PIÚMA,  Estado  do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista o que determina o artigo 102, inciso
I, da Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO  que  o  Poder  Executivo  Municipal
possui  atualmente duas Unidades Gestoras  -  UG’s,
sendo a UG do Fundo Municipal de Saúde (incluindo
a  Secretaria  Municipal  de  Saúde)  e  a  UG  da
Administração  Geral  (incluindo  todas  as  demais
secretarias e órgãos);
CONSIDERANDO que os Órgãos de Controle Externo,
entre eles o Tribunal de Contas do estado do Espírito
Santo  -  TCEES,  vêm  evoluindo  nas  questões  de
controle e solicitando por meio de lançamentos em
sistemas  informações  no  âmbito  de  Recursos
Humanos,  Folha  de  Pagamento  e  Previdenciários,
com periodicidade de envios mensais;
CONSIDERANDO que  o  eSocial  é  um Programa  do
Governo  Federal  que  tem por  finalidade  unificar  o
envio  das  informações  fiscais,  previdenciárias  e
trabalhistas, inclusive dos órgãos públicos;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade da utilização do
eSocial por todos os órgãos e entidades públicas dos
municípios brasileiros, conforme o artigo 2º, §1º, III e
IV do Decreto Federal nº 8.373/2014.
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  atualização  dos
dados cadastrais dos servidores públicos municipais,
de  alguma forma remunerados  pelo  Município  e  a
obrigatoriedade de efetuar o levantamento de novas
informações para efeito de adequação do Sistema de
Recursos  Humanos,  fundamentais  à  Administração
Direta e à Autarquia Previdenciária, em especial, com
o  Sistema  de  Escrituração  Digital  das  Obrigações
Fiscais,  Previdenciárias  e  Trabalhistas  (eSocial),
instituído pelo Decreto Federal  nº 8.373,  de 11 de
dezembro de 2014;
CONSIDERANDO,  ainda,  que  para  melhor
levantamento,  atualização  dos  dados,  lançamentos
em  períodos  adequados  e  pré-estabelecidos,
sobretudo  para  evitarmos  eventuais  prejuízos  aos
servidores  ou  descumprimento  de  regramentos,
verificou-se ser prudente que as atividades estejam
concentradas em um único Departamento.
DECRETA
Art.  1º.  Todas  as  demandas  e  procedimentos
referentes  ao  Setor  de  Recursos  Humanos  da
Secretaria  Municipal  de  Educação  deverão  ser
concentrados  no  Departamento  de  Recursos
Humanos Geral da Prefeitura Municipal de Piúma/ES
vinculado à Secretaria Municipal de Administração -
SEMAD, a partir do mês de maio/2022.
§1º.  A  Secretaria  Municipal  de  Educação  deverá
manter  um  servidor  como  ponto  focal  entre  o
Departamento  de  Recursos  Humanos  Geral  da
Prefeitura e os Setores, Unidades Escolares da SEME,
objetivando otimizar e padronizar os procedimentos
e rotinas inerentes ao tema entre as duas áreas.
§2º. A Secretaria Municipal de Administração definirá
junto  com  o  Departamento  Geral  de  Recursos
Humanos,  a  distribuição  de  competências  e
responsabilidades  para  a  absorção  de  tais
demandas,  buscando mitigar  eventuais  transtornos
nesse período de transição.
§3º.  Sendo  necessário,  servidores  poderão  ser
lotados  no  Departamento  Geral  de  Recursos
Humanos para atender às novas demandas.
§4º. A SEME deverá fazer todo o encaminhamento de
arquivos,  documentos  e  rotinas  que  entender  ser
inerentes  e  específicos  da  área  de  Recursos
Humanos  para  o  Departamento  de  Recursos
Humanos  Geral  da  Prefeitura,  bem como,  garantir
que documentos de uso rotineiro pela própria SEME
sejam  mantidos  na  Secretaria  Municipal  de
Educação,  em  especial,  no  Setor  onde  ficará  o
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servidor responsável em ser o ponto focal entre as
respectivas áreas.
Art. 2º. Por se tratar de uma alteração de rotinas que
demanda  cautela,  prudência  e  adaptações  e  pelo
fato da UG Fundo Municipal de Saúde (Secretaria de
Saúde) ser distinta da UG Administração Geral (que
engloba as demais secretarias e órgãos, incluindo a
Secretaria de Educação), a concentração das rotinas
de Recursos  Humanos da  Saúde seguirá  o  mesmo
rito, porém em data posterior, que será estabelecida
entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria
Municipal  de  Administração,  devendo  ser  emitido
Decreto complementar a este.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
PAULO CELSO COLA PEREIRA
Prefeito Municipal de Piúma.
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