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DECRETO Nº 0389/2021 
DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. 

 
 

DISPÕE SOBRE RECADASTRAMENTO 
OBRIGATÓRIO DE TODOS OS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS – APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO 
IPMRP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ.  

 

ADRIANA ANDRADE OLIVIEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais dos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos efetivos, bem como ativos e inativos – aposentados e 
pensionistas do regime próprio IPMRP - Instituto de Previdência Municipal de Rondon do Pará, para 
a implantação do novo sistema e-Social do Governo Federal; 

CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas objetivando dar maior 
controle e celeridade à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão com a 
finalidade de buscar a melhoria da qualidade das informações como instrumento de gestão de 
pessoas; 

CONSIDERANDO que o e-Social é um sistema informatizado da administração pública 
e todas as informações nele contidas estão protegidas por sigilo; 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência e visando aprimorar a melhor distribuição 
dos servidores do município em seus vários órgãos; 

CONSIDERANDO, enfim, a necessidade de complementação e informatização dos 
dados dos servidores da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - PA. 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam convocados todos os servidores públicos efetivos do município de Rondon 
do Pará - PA, bem como os servidores inativos aposentados e pensionistas pelo Regime Próprio – 
IPMRP, para fazer seu recadastramento, junto à Prefeitura Municipal de Rondon do Pará. 

Art. 2º O Recadastramento Funcional reger-se-á pelas disposições deste ato, que se 
constitui no regulamento interno e permanente, o que não impede a implementação de melhorias, 
e será disponibilizado no site da Prefeitura e fixado nos murais da sede da Prefeitura. 

Parágrafo único. O Recadastramento Funcional abrangerá todos os servidores efetivos 
com lotação ativa na Prefeitura de Rondon do Pará - PA, incluindo os servidores inativos 
aposentados e pensionistas pelo Regime Próprio – IPMRP, bem como os temporários, estagiários 
e os que por ventura estiverem à disposição de outros órgãos. 
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Art. 3º O período de recadastramento dar-se-á impreterivelmente de 22 de Outubro de 
2021 a 22 de Novembro de 2021, nos horários compreendidos entre 8h00min às 14h00min. 

Art. 4º O Formulário de Recadastramento encontra-se disponível no site do Município 
de Rondon do Pará - PA, e anexo ao presente Decreto, onde o servidor deverá baixar o arquivo, ou 
em caso impossibilidade, fazer a retirada junto a chefia imediata, preenchê-lo, imprimir, inserir sua 
foto 3x4, juntar os seguintes documentos: 

I - Carteira de Identidade; 

II - CPF; 

III - Título de Eleitor; 

IV - Certidão de Nascimento ou casamento e/ou averbação da separação judicial, 
divórcio; 

V - Carteira de reservista (para servidores do sexo masculino); 

VI - Comprovante com nº do PIS/PASEP; 

VII - Comprovante de Residência atualizado; 

VIII - Certificado de conclusão do curso do Ensino Fundamental, Médio e Superior 
(conforme exige o cargo que ocupa); 

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

X- Carteira Nacional de Habilitação (Carteira de motorista); 

XI - Carteira de Trabalho; 

XII - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e CPF; 

XIII - 2 fotos 3x4; 

Art. 5º Todos os documentos apresentados no processo de recadastramento deverão 
ser apresentados em original e cópia, que conferirá e carimbará com “CONFERE COM O 
ORIGINAL”, para promover-lhes a fé pública. 

Art. 6º O Formulário de Recadastramento, juntamente com os documentos listados no 
art. 4º, deste Decreto, deverão ser protocolados perante aos responsáveis pelos respectivos 
Departamentos, que em seguida, enviarão ao Departamento de Recursos Humanos desta 
Prefeitura de Rondon do Pará – PA. 

Art. 7º A não entrega do Formulário de Recadastramento no prazo estipulado no caput 
do art. 3º, ensejará a imediata suspensão dos seus vencimentos, até efetivo atendimento ao 
disposto. 

Art. 8° O servidor público municipal que deixar de se recadastrar no prazo estabelecido 
no caput do art. 3º, deste Decreto, terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo 
de outras medidas cabíveis. 

§1º ficam todos os Secretários Municipais advertidos que devem dar amplo 
conhecimento do presente Decreto aos servidores que façam parte de suas secretarias, reforçando 
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que o servidor que não realizar o seu recadastramento ficará impedido de receber seu salário 
referente ao mês de Novembro de 2021, e posteriores, até efetivo atendimento ao disposto. 

§2º O pagamento a que se refere o parágrafo anterior será restabelecido quando da 
regularização do recadastramento pelo servidor municipal. 

Art. 9º O servidor público municipal que, em razão de moléstia grave, estiver 
impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata este Decreto deverá apresentar, no prazo 
previsto no art. 3º, a respectiva justificativa e documentação comprobatória. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o servidor público municipal 
deverá comparecer ao Departamento de RH da Prefeitura de Rondon do Pará - PA, 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. 10 O servidor público municipal responderá civil, penal e administrativamente pelas 
informações falsas ou incorretas, que prestar no ato do recadastramento. 

Art. 11 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. 12 Os casos omissos serão apreciados pela Procuradoria Geral do Município de 
Rondon do Pará, cujas as orientações serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Administração 
para a adoção de medidas cabíveis. 

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições 
em contrário. 

Publique-se e cumpra-se 

Gabinete da Prefeita, 21 de outubro de 2021. 

 

 
ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 
 

 
 

JOSIMAR FEITOZA DA SILVA 
Secretário Municipal Interino de Administração, 

Planejamento e Gestão 
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