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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° 1312 DE 26 DE ABRIL DE 2010

 
Normatiza o recadastramento anual de
servidores, empregados públicos, aposentados e
pensionistas, no âmbito da Prefeitura do
Município de Mirante da Serra.

 
O Prefeito do Município de Mirante da Serra – RO, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas. 
 
D E C R E T A:
 
Art. 1º - Fica normatizado o recadastramento anual de
servidores, empregados públicos, aposentados e pensionistas,
no âmbito da Administração Direta e Indireta, conforme Anexo
I.
 
Art. 2º - Os servidores, empregados públicos, aposentados e
pensionistas deverão se recadastrar anualmente, a partir do
exercício de 2010, no mês do respectivo aniversário ou até
29/10/2010, com a finalidade de promover a atualização de
seus dados cadastrais.
Parágrafo Primeiro - O disposto no "caput" deste artigo
aplica-se também aos servidores, empregados públicos
afastados ou licenciados.
Parágrafo Segundo - No caso de servidores e empregados
públicos que acumulem cargo, o recadastramento deverá ser
procedido em cada um dos vínculos.
 
Art. 3º - O recadastramento anual de que trata este Decreto
deverá ser feito junto ao Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra
(SERRA PREVI), na Rua Marechal Rondon, n° 2482 das 7:00
às 13:00 horas.
Parágrafo Primeiro - No ato do recadastramento, é
obrigatória a apresentação de 02 (duas) cópias autenticadas ou
somente as cópias acompanhadas dos originais, dos seguintes
documentos:
I. Comprovante de Residência;
II. Cadastro de Pessoa Física (C.P.F);
III. Carteira de Identidade (RG);
IV. Título de Eleitor;
V. Certidão de Nascimento, se solteiro, e Casamento, se
casado;
VI. Certidão de Nascimento dos Dependentes até 14 anos;
VII. Carteira de Vacinação até 06 anos;
VIII. Declaração de Escolaridade de 07 a 14 anos;
IX. Comprovante de Escolaridade (Certificados ou Diplomas);
X. Carteira do Trabalho (página da foto e o verso);
XI. Número do PIS/PASEP
XII. Carteira de Reservista
XIII. Carteira do Órgão de Classe ou Conselho Competente;
XIV. Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
XV.Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) junto ao INSS
ou outro Instituto de Previdência que o servidor esteve
vinculado.
Parágrafo Segundo - Nos recadastramentos a partir de 2011, é
obrigatória, tão somente, a apresentação dos documentos
abaixo relacionados:
I. Comprovante de Residência;
II. Carteira Nacional de Habilitação – CNH;
III. Carteira atualizada do Conselho/Órgão de Classe;
IV. Certificados ou Diplomas de Graduação ou Especialização
concluídos após o último recadastramento.
V. Certidão de Nascimento dos Dependentes até 14 anos;
Parágrafo Terceiro - Quanto ao parágrafo anterior, tendo a
Administração necessidade de outros documentos, tornará
pública, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a
relação dos documentos exigidos.
 
Art. 4º - O recadastramento de que trata o "caput" deste artigo
deverá ser conferido e validado pelo Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da
Serra (SERRA PREVI).
 
Art. 5º - O servidor que eventualmente agendar Férias,
Licença- Prêmio e Licença para Atividade Política, em período
que coincida com o mês do seu aniversário deverá proceder seu
recadastramento no mês anterior, imediatamente, ao gozo das
férias ou licença.
Parágrafo Único - Em caso de Licença para Tratamento de
Saúde, Licença à Gestante e Licença por Motivo de Doença em
Pessoa da Família, que seja por mais de trinta dias, deverá se
recadastrar nos trinta dias subseqüentes ao término da licença.
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Art. 6º - No recadastramento de 2011 em diante, os servidores
deverão se recadastrar no mês do respectivo aniversário.
 
Art. 7º - A Secretaria Municipal de Administração e Fazenda,
por meio do Departamento de Recursos Humanos, fica
incumbida de coordenar, controlar e acompanhar mensalmente
o recadastramento de que trata este Decreto.
 
Art. 8° - O servidor que não se recadastrar no prazo fixado
neste Decreto estará passível de sansão disciplinar, por incorrer
em infração prevista no Art.123, da Lei nº 030/93, sendo
assegurado ao servidor o contraditório e ampla defesa. Além
disso, o servidor poderá ter seu vencimento bloqueado, até que
efetue o recadastramento.
 
Art. 9° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
 
VITORINO CHERQUE
Prefeito Municipal
 
Anexo I
DADOS  PESSOAIS:
NOME: _____________________________________
 PAI: _______________________________________
MÃE: ______________________________________
 
DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___ IDADE: ____
 
ENDEREÇO:
 
RUA:    ___________________________Nº_________
 
SETOR: _____________ LINHA: ______ KM ______
COMPLEMENTO: ____________________________
FONE: ____________________
E-mail: ____________________________________ 
 

 
DOCUMENTAÇÃO:
 
 
 
 
 
 ‘
 
DEPENDENTES
 
NOME PARENTESCO SEXO NASC.
    
    
    
    
    
 
DATA _____/_____/_____                       Assinatura
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