
RUMO AO FUTURO MELHOR 

DECRETO N2.  002, DE 04 DE JANEIRO DE 2017 

Dispõe sobre o recadastramento dos servidores 

públicos municipais da Administração Direta do 

Poder Executivo, e dá outras providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU/CE, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização periódica dos dados cadastrais do 

pessoal em atividade; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento dos gastos com pessoal, em 

observância a Lei de Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO a necessidade de identificar eventuais desvios de funções; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de políticas de valorização do servidor 

público; e 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência, aqui aplicável na necessidade de dinamizar o 

funcionamento das unidades da Administração. 

DECRETA: 

Art. 1. Os servidores públicos em atividade da Administração Direta do Poder 

Executivo deverão se recadastrar na forma deste Decreto, devendo na ocasião providenciar a 

atualização dos respectivos dados. 

Art. 22.  O período de recadastramento dar-se-á impreterivelmente de 09/01/2017 a 

13/01/2017. 

Art. 32.  O recadastramento ocorrerá mediante o comparecimento pessoal do servidor 

junto ao Setor Pessoal, munido da cópia dos seguintes documentos: 

- documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com 

fotografia; 

Publicado por afixa .aneIógrafo 
do paço da Pref- ø a Municipal de 
ruRugu-CE, na orma do Art. 86, do 

III - cadastro nacional de pessoa física - CPF; Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da 
decisão firmada pelo STJ- Recurso 

Tururu/C
special o° 105232 (1996/0053484-5). 

II - título de eleitor; 
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IV - comprovante de residência atualizado; 

Art. 42 - Além dos documentos elencados no art. 39,  o servidor deverá: 

- apresentar 01 (uma) foto 3x4 recente; 

II - responder aos questionamentos do recadastrador. 

Art. 52.  O recadastramento de que cuida este Decreto será realizado pelo Setor 

Pessoal da Prefeitura de Tururu, com a coordenação da Secretaria de Administração e 

Finanças. 

Art. 62.  O servidor público que, sem justificativa, deixar de se recadastrar no prazo que 

vier a ser estabelecido terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de 

outras medidas cabíveis. 

Parágrafo único. O pagamento a que se refere o caput deste artigo será restabelecido 

quando da regularização do recadastramento na forma determinada por este Decreto. 

Art. 72.  Responderá nos termos da legislação pertinente, o servidor público que ao se 

recadastrar prestar informações incorretas ou incompletas. 

Art. 82. A Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias 

contados do término do recadastramento, apresentará o relatório final ao Prefeito. 

Parágrafo único. As conclusões alcançadas pela Secretaria Municipal de 

Administração, após o processamento dos dados colhidos ao longo do recadastramento, 

servirão de base para a tomada das providências cabíveis à espécie, inclusive eventuais 

responsabilidades. 

Art. 92.  A Secretaria Municipal de Administração editará as instruções 

complementares a este Decreto para assegurar a efetividade do recadastramento. 

Art. 10. O recadastramento observará o seguinte cronograma: 
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SEGUNDA 09/01/2017 CONCURSADOS SECRETARIA DE SAÚDE 
TERÇA 10/01/2017 CONCURSADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

QUARTA 11/01/2017 CONCURSADOS SECRETARIA 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

QUINTA 12/01/2017 CONCURSADOS SECRETARIAS DE AÇÃO 
SOCIAL E AGRICULTURA 

SEXTA 13/01/2017 CONCURSADOS SECRETARIAS DE 
INFRAESTRUTURA, CULTURA E ESPORTE 
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Art. 11. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu/CE, 04 de Janeiro de 2017. 

Maria de Fátima Galdino Albuquerque 

Prefeita Municipal 

Publicado por ç, 
do 

. 
• aflelógrafo 

do paço da Pre .Municipal de 
TURURUCE,

o ma do Art. 86, do 
Cap. l/ da Lei Orgânica Municipal e da 

decisào firmada pelo Sri- Recurso 
Especial a° 105232 (1996/00534845) 

Prefeitura Municipal de Tururu/CE 
Rua Francisco Sales, n.° 132, Centro, CEP 62655-000, Tururu/CE 

Telefones (85) 3358. 1073 
CNPJ n.° 10.517.878/0001-52 


