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DECRETO Nº1.150 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

Dispõe sobre o Recadastramento dos Servidores 

Públicos do quadro de efetivos, além dos servidores 

cedidos, ocupantes de cargos em comissão e 

contratados da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 

bem como o cadastramento biométrico para o sistema 

de registro do ponto eletrônico e dá outras 

providências.  

 

 

    O Prefeito do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso 

das atribuições que lhe o inciso VII do art. 102 da Lei Orgânica Municipal; 

 

    CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais 

dos servidores públicos do quadro efetivo e os ocupantes de cargos em comissão, bem como 

aqueles que possuem vínculos com a Administração de natureza temporária, na forma do 

inciso IX do art. 37, da Constituição da República, 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 a Prefeitura;  

 

    CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas 

objetivando dar maior controle, transparência, moralidade, enxugamento da máquina pública 

atinente ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal e celeridade à Secretaria Municipal de 

Administração, com a finalidade de buscar a melhoria da qualidade das informações como 

instrumento de gestão de recursos humanos;  

 

    CONSIDERANDO a instituição do sistema de registro do ponto 

eletrônico nos moldes do Decreto n° 1.149/2017, que objetiva a otimização das rotinas de 

consolidação do controle da frequência mensal dos servidores, com a verificação, de forma 

objetiva, do cumprimento das obrigações quanto à assiduidade, pontualidade e cumprimento 

da jornada de trabalho legalmente estabelecida; e 

 

    CONSIDERANDO ainda, as recomendações do Ministério Público 

Estadual e também o TAC - Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério 

Público Federal; 

 

DECRETA:  

 

   Art. 1º - Fica instituído o recadastramento dos servidores públicos 

municipais de Piúma e concomitantemente o cadastramento biométrico no sistema de 

registro de ponto eletrônico.  

 

    Parágrafo único - Para os fins deste Decreto, consideram-se 

Servidores Públicos: 
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    I - os servidores efetivos, comissionados e os empregados públicos 

municipais vinculados ao quadro de pessoal da Administração Pública Direta do Poder 

Executivo; 

  

    II - os servidores e os empregados públicos municipais dos quadros de 

pessoal da Administração Indireta cedidos para a Administração Direta do Poder Executivo do 

Município; 

  

    III - os servidores públicos dos órgãos e entidades da Administração 

Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cedidos para a 

Administração Direta do Poder Executivo de Piúma; 

  

    IV - O pessoal admitido na forma do art. 37, IX, da Constituição Federal 

e os estagiários. 

  

    V - Os servidores municipalizados. 

 

    Art. 2º - O recadastramento dos servidores públicos municipais de que 

trata o art. 1º, possui caráter obrigatório e será realizado na forma estabelecida neste 

Decreto, sendo publicado no Diário Oficial do Município, disponibilizado no site da Prefeitura e 

no site da Controladoria Geral Municipal, fixado nos murais da sede da Prefeitura, bem como, 

em cada Unidade Administrativa pertencente ao Poder Executivo. 

 

   Art. 3º - O período de recadastramento dar-se-á impreterivelmente de 

26 de outubro a 10 de novembro de 2017, nos horários compreendidos entre 08h00min e 

12h00min, e entre 14h00min e 18h00min, e será dividido por Secretarias, conforme Anexo I 

deste Decreto.  

 

    Art. 4º - Fica estabelecido como o local para o recadastramento de que 

trata este Decreto o antigo prédio sede da Prefeitura, localizado na Av. Izaias Scherrer, 45 - 

Centro - Piúma ES.  

 

   Art. 5º - O recadastramento será feito mediante o comparecimento 

pessoal do servidor, apresentação de documentos e preenchimento do formulário de 

recadastramento disponibilizado no portal: http://www.controladoria.piuma.es.gov.br (opção 

downloads), bem como, será entregue, pela Secretaria a que estiver lotado o servidor um 

exemplar do formulário, mediante recibo. 

  

   Parágrafo único - O formulário de recadastramento (conforme modelo 

- Anexo II) o qual faz parte integrante deste Decreto, deverá ser preenchido, assinado pelo 

servidor e deve ser apresentado no momento do recadastramento.  

 

   Art. 6º - Serão necessárias para o recadastramento as seguintes 

informações dos servidores:  

    I - identificação do órgão, unidade e local que trabalha; 

   II - cargo ou emprego público; 

   III - data de admissão; 

   IV - e-mail e telefones para contato. 

 

   § 1º - O servidor deverá junto com o formulário de que trata o art. 5º 

deste Decreto, cópias dos documentos a seguir mencionados:  

 

   I - carteira de identidade e CPF; 

   II – carteira de registro do conselho de classe, (se houver ex. OAB, 

CRM, etc..) 
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   III - certidão de nascimento ou certidão casamento com averbação 

(separação judicial/divórcio) se houver; e, se for o caso de união estável, apresentar 

declaração com identificação da companheira(o); 

   IV - comprovante de endereço (fatura de água, luz, telefone, Plano de 

Saúde, internet ou TV a cabo, expedida no prazo máximo de 90 dias, em nome do servidor, 

ou declaração de domicílio assinado pelo proprietário do imóvel, com cópia de uma fatura em 

nome do declarante) 

 

   V - certificado de conclusão do ensino fundamental ou ensino médio ou 

diploma (nível superior);  

   VI - certificado de conclusão de curso de especialização, mestrado ou 

doutorado,  

      

   § 2º - Os documentos dos incisos IV e V deverão ser apresentados, 

exclusivamente, em cópias autenticadas em cartório, ou autenticada, por servidor membro da 

Comissão Municipal de Recadastramento 

 

    Art. 7º - Fica, para este fim, constituída a Comissão Municipal de 

Cadastramento e Recadastramento, sob coordenação dos servidores adiante nominados:  

 

    a) DALVA HELENA HERINGER -  Matrícula n° 0050 

     b) ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA JUNIOR – Matrícula n° 7111  

    c) LEONEL SILVEIRA ALPHOIM Matrícula – n° 7020 

 

   § 1º - Adiante seguem nominados os servidores que comporão a Equipe 

de Apoio à Comissão Municipal de Cadastramento e Recadastramento, a saber: 

 

   a) THAIS SANGALI JULIO – Matrícula n° 7208 

   b) NAPOLEANA SOARES FARIAS – Matrícula n° 5351 

   c) JOSE CLAUDIO DA SILVA XAVIER – Matrícula n° 7044 

   d) VANDECILDA RENATA ROSSI DONATELLI – Matrícula n° 7065 

   e) MICAELA MENDES DE SOUZA CAIRES – Matrícula n° 7019 

   f)  LICIA LUSTOZA DE ARAUJO – Matrícula n° 5356 

   g) TAINÁ CARLOS TOLEDO – Matrícula n° 7353 

 

   § 2º -  As atribuições da Comissão Municipal de Cadastramento e 

Recadastramento e Equipe de Apoio, serão definidas por ato, mediante portaria, do Secretário 

Municipal de Administração.  

  

    Art. 8º - O servidor público municipal que deixar de se cadastrar ou 

recadastrar no prazo estabelecido no presente Decreto, ou deixar de apresentar algum 

documento solicitado até o final do prazo do Art. 3º, terá suspenso o pagamento dos seus 

vencimentos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis como dada a abertura de processo 

administrativo disciplinar por abandono, por inassiduidade e/ou por recusa na atualização de 

seus dados cadastrais. 

 

   § 1º - O pagamento a que se refere o caput deste artigo será 

restabelecido quando da regularização do cadastramento e recadastramento pelo servidor 

municipal, sendo o pagamento retido pago na folha de pagamento seguinte à data de sua 

regularização. 

 

   § 2º - O servidor público municipal que, em razão de moléstia grave, 

estiver impossibilitado de efetuar o cadastramento e o recadastramento de que trata este 

Decreto deverá apresentar à Comissão Municipal de Cadastramento e Recadastramento, no 
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prazo previsto no art. 3º, a respectiva justificativa e documentação comprobatória, sob pena 

de não aceitação da justificativa. 

 

   § 3º - Na hipótese da não possibilidade de atendimento do prazo 

prevista no § 2º deste artigo, o servidor público municipal deverá comparecer à Secretaria 

Municipal de Administração no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de 

cadastramento e recadastramento, a fim de regularizar sua situação cadastral.  

 

   § 4º - O termo de justificativa do que trata o § 2º deste artigo, também 

se aplica aos casos dos ausentes da sede do Município por motivo de enfermidade, força 

maior e casos fortuitos, bem como aos que em pleno gozo de licença, ou cedidos a outros 

órgãos da Administração Pública, estendendo seu prazo até a cessação do período gerador do 

fato, sendo indispensável a apresentação de todas as provas, sob pena de indeferimento da 

justificativa. 

   Art. 9º - O servidor público municipal responderá civil, penal e 

administrativamente pelas informações falsas ou incorretas, que prestar no ato do 

Recadastramento.   

     

   Art. 10 - Qualquer informação complementar, objetivando dirimir 

questões pendentes acerca de situação ocorrida, deverá ser dirigida para a da Comissão 

Municipal de Cadastramento e Recadastramento. 

 

   Art. 11 - No ato de comparecimento do servidor à Comissão Municipal 

de Cadastramento e Recadastramento, simultaneamente, se procederá ao cadastro 

biométrico do mesmo no sistema de registro de ponto eletrônico, para atender ao Decreto n° 

1.149/17 as recomendações do Ministério Público Estadual e cumprimento do TAC - Termo de 

Ajustamento de Conduta que o Município de Piúma firmou com o Ministério Público Federal.  

 

   Parágrafo único - A recusa por parte do servidor em proceder ao 

cadastramento biométrico será considerada ato de indisciplina grave e terá como 

consequência obrigatória a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, a comunicação, 

imediata, do fato ao representante do Ministério Público, e a aplicação das sanções do art. 8º 

deste Decreto. 

 

   Art. 12 - A Comissão Municipal de Cadastramento e Recadastramento, 

no prazo de 05 (cinco) dias contados do término do recadastramento, apresentará relatório 

final do Secretário Municipal de Administração.  

 

   Art. 13 - Fica autorizado o Secretário Municipal de Administração a 

normatizar complementarmente a este Decreto, mediante ato de portaria publicada, desde 

que não conflitante com os dispositivos velados aqui.  

 

   Parágrafo único - São anexos e corpo do presente Decreto:   

   Anexo I - Cronograma de recadastramento de cada secretaria ou órgão.  

   Anexo II - Formulário de Recadastramento; 

   Anexo III - Recibo de Cadastro e Recadastramento. 

 

   Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam 

revogadas as disposições em contrário.  

 

Piúma(ES), 23 de outubro de 2017. 

 

 

JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

Cronograma do Recadastramento 

 

Horários do Recadastramento das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h. 

 

Secretarias Dia do recadastramento  

Saúde             26/10   (Quinta-feira) 

Saúde             27/10   (Sexta-feira) 

Saúde             30/10   (Segunda-feira) 

Obras e Serviços             31/10   (Terça-feira) 

Obras e Serviços             01/11   (Quarta-feira) 

Agricultura e Pesca             06/11   (Segunda-feira) 

Agricultura e Pesca             07/11   (Terça-feira) 

Educação/Controladoria/Procuradoria/Gabinete             08/11   (Quarta-feira) 

Desenvolvimento/Governo/Cultura/Turismo             09/11   (Quinta-feira) 

Assistência Social/Administração/Finanças/Meio 

Ambiente 

            10/11   (Sexta-feira) 
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ANEXO II 
 

 

 

ATENÇÃO: PREENCHER UM FORMULÁRIO POR MATRÍCULA, SEM RASURAS 

SECRETARIA DE LOTAÇÃO  SETOR       

CARGO/ESPECIALIDADE       

 OCUPA CARGO COMISSIONADO?   NÃO    SIM  QUAL?         

EXERCE FUNÇÃO GRATIFICADA?  NÃO    SIM QUAL?         

Nº  C P F       MATRÍCULA       

Nº R.G       
ÓRGÃO 

EMISSOR 
      

DATA 

EMISSÃO 
      

SEXO  M  F DATA NASC.       RAÇA 
AMARELA   BRANCA   INDÍGENA   NEGRA    

PARDA  

ESTADO CIVIL  CASADO    DIVORCIADO    SEPARADO JUDICIALMENTE    UNIÃO ESTÁVEL    SOLTEIRO 

NOME DO 

CÔNJUGE/COMPANHEIRO 
      

VÍNCULO  SERVIDOR EFETIVO    CARGO COMISSIONADO    CONTRATO ADMINISTRATIVO     OUTRO 

NACIONALIDADE       
NATURALIDADE 

ESTADO 
      

NATURALIDADE 

MUNICÍPIO 
      

NOME DO PAI       

NOME DA MÃE       

DDD -TEL. RESIDENCIAL  (         )        DDD-TEL. INSTITUCIONAL  
(       )                      RAMAL Nº  

      

DDD-TEL.. CELULAR (         )       DDD-TEL. RECADO  (       )       

ENDEREÇO 

LOGRADOURO       Nº        

COMPLEMENTO       BAIRRO       

MUNICÍPIO       ESTADO        CEP       

E-MAIL       

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  

Nº       DATA DE EMISSÃO       DATA DE VALIDADE       

CONSELHO        ÓRGÃO EMISSOR       UF       

DEPENDENTES 

DEPENDENTES  NÃO     SIM   

DECLARO PARA FINS  

IRF    NÃO   SIM  
NOME       

DATA  

NASC. 
      PARENTESCO        

DECLARO PARA FINS  

IRF    NÃO   SIM 
NOME       

DATA  

NASC. 
      PARENTESCO        

DECLARO PARA FINS  

IRF    NÃO   SIM 
NOME       

DATA  

NASC. 
      PARENTESCO        

DECLARO PARA FINS  

IRF    NÃO   SIM 
NOME       

DATA  

NASC. 
      PARENTESCO        

DECLARO PARA FINS  

IRF    NÃO   SIM 
NOME       

DATA  

NASC. 
      PARENTESCO        

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

FORMAÇÃO Nº 1 
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GRAU DE ESCOLARIDADE  ENSINO FUNDAMENTAL   ENSINO MÉDIO    ENSINO SUPERIOR 

NÍVEL DE FORMAÇÃO   ESPECIALIZAÇÃO   PROFISSIONALIZANTE   REGULAR   MESTRADO    DOUTORADO 

INSTITUIÇÃO        

CURSO       

FORMAÇÃO Nº 2 

GRAU DE ESCOLARIDADE  ENSINO FUNDAMENTAL   ENSINO MÉDIO    ENSINO SUPERIOR 

NÍVEL DE FORMAÇÃO   ESPECIALIZAÇÃO   PROFISSIONALIZANTE   REGULAR   MESTRADO    DOUTORADO 

INSTITUIÇÃO        

CURSO       

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

DECLARO, à luz do que dispõe o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações aqui prestadas 

representam a expressão da verdade. Piúma/ES       de        de       

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Servidor Declarante 

 

ESPAÇO RESERVADO Á COMISSÃO MUNICIPAL DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO 
I - carteira de identidade  e CPF;  

II - certidão de nascimento ou certidão casamento com averbação (separação judicial/divórcio) se houver; e, se for o caso de união estável, 

apresentar declaração com identificação da companheira(o);   

III - comprovante de endereço (fatura de água, luz, telefone, Plano de Saúde, internet ou TV a cabo, expedida no prazo máximo de 90 dias, em 

nome do servidor, ou declaração de domicílio assinado pelo proprietário do imóvel, com cópia de uma fatura em nome do declarante)  

IV - certificado de conclusão do ensino fundamental ou ensino médio ou diploma (nível superior);  

V - certificado de conclusão de curso de especialização, mestrado ou doutorado,  

VI - Declaração de Não Acumulação de Cargos;     

Declaro que os itens acima assinalados foram recebidos juntamente com os anexos do Decreto nº 1.150/2017 sendo que os documentos foram 

apresentados em original e cuja cópia foi verificada a sua autenticada por servidor membro da CMCR. 

No caso de falta de algum documento, o servidor deverá providenciar sua entrega até o final do prazo do art. 3º deste Decreto . 

 

Piúma/ES        de        de       

 

 

 

Membro da CMCR 

Nome:  
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ANEXO III 

 

Recibo de Cadastro e Recadastramento 
 

 
VIA PREFEITURA 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 
 

PROTOCOLO DE RECADASTRAMENTO 

Nº       

NOME DO SERVIDOR: 

      

MATRÍCULA Nº  

      

 

CERTIFICO QUE O SERVIDOR COMPARECEU PERANTE ESTA COMISSÃO : 

PROCEDEU AO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO?   SIM   NÃO 

PROCEDEU A APRESENTAÇÃO DE TODOS OS  DOCUMENTOS EXIGIDOS?  SIM    NÃO  

OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS:       

 

 

 

 

 

 
LOCAL E DATA 

     /     /      

ASSINATURA DO CADASTRADOR 

 

 

......................................................................................................................................................................................... 

 

 

VIA SERVIDOR  

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 
 

PROTOCOLO DE RECADASTRAMENTO 

Nº       

NOME DO SERVIDOR: 

      

MATRÍCULA Nº  

      

 

CERTIFICO QUE O SERVIDOR COMPARECEU PERANTE ESTA COMISSÃO : 

PROCEDEU AO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO?   SIM   NÃO 

PROCEDEU A APRESENTAÇÃO DE TODOS OS  DOCUMENTOS EXIGIDOS?  SIM    NÃO  

OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS:       

 

 

 

 

 

 
LOCAL E DATA 

     /     /      

ASSINATURA DO CADASTRADOR 

 


