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DECRETO N.º 1.491, DE 16 DE JANEIRO DE 2013. 

 

 

 

 

Dispõe sobre o recadastramento dos servidores 

da Administração Direta do Poder Executivo e 

dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 78 e 120, inciso I, alínea “h”, da Lei Orgânica do Município, e  

 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de se promover a atualização 

periódica dos dados cadastrais e funcionais dos servidores públicos da Administração Direta 

do Poder Executivo, com o escopo de traçar políticas públicas de valorização do pessoal, 

bem como de se alcançar o indispensável controle de gastos com pessoal e adequar-se a 

distribuição dos recursos humanos, em obediência, sobretudo, aos primados do interesse 

pública, da preservação do Erário e da transparência da gestão pública e das exigências 

emanadas da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais e do Ministério Público, 

 

DECRETA: 

 

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

Executivo deverão se recadastrar nas condições definidas neste Decreto, com a finalidade de 

promover a respectiva atualização de seus dados. 

 

 Art. 2º O período de recadastramento dar-se-á, impreterivelmente, de 17 de 

janeiro de 2013 a 18 de fevereiro de 2013, no horário de expediente administrativo. 

 

 Art. 3º O recadastramento dar-se-á mediante o comparecimento pessoal do 

servidor, não se aceitando procuração, junto à Secretaria Municipal da Administração, 

munido da cópia dos seguintes documentos:  

 

I – documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, 

com fotografia;  
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II – título de eleitor; 

 

III – Cadastro da Pessoa Física – CPF;  

 

IV – certificado de reservista ou dispensa de incorporação, se do sexo 

masculino;  

 

V – comprovante de residência atualizado;  

 

VI – comprovante de conclusão de habilitação exigida para o cargo, 

devidamente reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais e municipais de 

ensino, conforme o caso; 

  

VII – comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar de 

profissão regulamentada;  

 

VIII – certidão de casamento, quando for o caso; 

 

IX – certidão de nascimento dos filhos, quando houver e;  

 

X – documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, 

com fotografia, ou certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento 

que comprove legalmente a condição de dependência, presumindo-se no caso de filhos. 

 

Parágrafo único. Além dos documentos elencados nos incisos do caput deste 

artigo, o servidor deverá: 

 

I – apresentar 1 (uma) foto 3x4 recente; e 

  

II – preencher adequadamente o Formulário de Recadastramento Funcional de 

Servidor Público – FRFSP – constante do Anexo Único deste Decreto. 

  

Art. 4º O recadastramento de que trata este Decreto será coordenado pela 

Secretaria Municipal da Administração e realizado no setor de pessoal e recursos humanos, 

na sede da Prefeitura do Município. 
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Art. 5º O servidor público que 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. 6º Responderá, nos termos da legislação pertinente, o servidor público 

que, ao se recadastrar, prestar informações incorretas, inverídicas ou incompletas. 

 

Art. 7º A Secretaria Municipal da Administração, no prazo de 15 (quinze) dias 

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

reportar qualquer ilegalidade identificada imediatamente. 

 

Parágrafo único. As conclusões alcançadas pela Secretaria Municipal da 

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

servirão de base para a tomada das providências cabíveis, se for o caso, inclusive para fins 

de preservação e restituição ao Erário, bem como para apuração de responsabilidades, 

observados os procedimentos legais.  

 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande, 16 de janeiro de 2013; 17º da Instalação do Município.  

 

 

 

 

 

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 

Prefeito 
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ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO N.º 1.491, DE 16 DE JANEIRO DE 

2013. 

 

FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR 

PÚBLICO – FRFSP 
 

 
Nome  Sexo: M(  )  F(  ) 

Cargo  Matrícula  Lotação  

Data de admissão  Naturalidade  UF  

Pai  Mãe  

Data de Nascimento  Estado Civil  

Nome do cônjuge  

Endereço  CEP  

Tel. Resid.  Celular  E-mail  

RG  Órgão Emissor  Data de Expedição  

Titulo Eleitoral Zona  Sessão  Data de Expedição  

Certificado Militar  Série  Órgão  

CTPS Série  Data de Expedição  UF  

CPF  PIS/PASEP  Tipo Sangüíneo  

CNH: Registro  Validade  Categoria  

Escolaridade do Servidor 

Fundamental (  )  Médio (  )  Superior (  )  Completo (  ) Incompleto (  ) 

Especifique o Curso Superior 

Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós-Doutorado (  ) 

Tem interesse em fazer Curso Superior? Sim (  )  Não (  ) 

Dados Funcionais do Servidor Ativo 

Forma de Ingresso: Concurso (  ) Sem Concurso (  ) Contrato (  )  Outros (  ) 

Situação Funcional Atual 

Em atividade no Órgão de Lotação – Informe sigla  

Em atividade mas cedido  Sigla do órgão ao qual está cedido  

Em licença Especificar tipo de licença  

É portador de alguma deficiência? Sim (  ) Não (  ) 

Especificar  
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Dependentes do servidor 

Nome Parentesco Data de Nascimento 

   

Termo de Responsabilidade 

Declaro responsabilizar-me pela veracidade e correção das informações por mim prestadas, em todos os itens 

deste formulário. 

 

Cabeceira Grande-MG, ___ de___________ de 2013. 

 

__________________________________ 

Assinatura do Servidor 

 

Nome do Atendente Matrícula do 

Atendente 

Assinatura do Atendente 

   

 

 

 

 


