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DECRETO Nº. 21, DE 08 DE MARÇO DE 2013. 
             

“Dispõe sobre o recadastramento dos servidores 
públicos municipais, ativos, inativos, bem como 
dos pensionistas, e dá outras providências 
correlatas .” 

 
 

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no 

uso de suas atribuições legais e, 

Considerando a necessidade de atualizar os dados cadastrais dos servidores públicos 

municipais, ativos, inativos e pensionistas da Administração Pública Municipal, com o fim de que 

seja identificado o perfil funcional dos servidores do Município de Valença; 

Considerando a necessidade do Município de Valença em conhecer os órgãos e funções 

exercidas por seus servidores públicos municipais, com o fim especial de otimizar os serviços 

públicos; 

DECRETA 

Art. 1º - Os órgãos, autarquias e fundações municipais deverão promover, no período de 

01 de abril de 2013 a 28 de junho de 2013, o recadastramento de todos os servidores públicos 

municipais, ativos e inativos, e dos pensionistas. 

 

 § 1º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores e empregados afastados, 

licenciados e cedidos. 

 

§ 2º - O servidor ou empregado público que possuir mais de um provimento, o 

recadastramento deverá ser efetuado em todos eles. 

 

§ 3° - O recadastramento deverá ser promovido por cada Secretaria Municipal, no âmbito 

de sua atuação, sob o controle geral da Secretaria Municipal de Administração, Departamento 

Recursos Humanos e Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença 

– PREVI VALENÇA.  
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§ 4° - Para fins do recadastramento previsto no caput deste artigo:  

 

I - os servidores em atividade, residentes no Município de Valença ou em municípios 

limítrofes, independentemente de estarem afastados para outras esferas de governo ou Poderes, 

deverão se apresentar nas respectivas unidades de lotação;  

 

II - os aposentados e pensionistas deverão se apresentar, respectivamente, no Instituto 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA, ou no 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, para os aposentados e pensionistas não 

contemplados com o regime próprio de previdência do Município; 

 

III – os servidores e empregados licenciados e cedidos também deverão se apresentar nas 

respectivas unidades de lotação. 

 

§ 5° - A convocação dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, e dos pensionistas 

deverá ser realizada mediante a publicação de edital no Boletim Oficial e em 2 (dois)  jornais de 

grande circulação no Município.  

Art. 2º - A atualização cadastral far-se-á através de formulários específicos, pré-impressos a 

serem encaminhados para conferência e correção, pelo próprio servidor, devendo este, 

comparecer na sua unidade de lotação, munido de cópias autenticadas e originais dos 

documentos abaixo relacionados: 

I – Para os servidores e empregados públicos:  a)Carteira de Identidade; b) CPF; c) Título de 

Eleitor; d) Carteira profissional; e) Comprovante de endereço (contracheque, luz, água, telefone 

etc.); f) Cartão do PIS/PASEP; g)Comprovante do grau de instrução; h) último contracheque; i) 

Certidão de Casamento; j) Comprovação de cursos realizados em nível de pós-graduação, 

mestrado e doutorado; j) Certificado de reservista. 
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II – Para os dependentes: a) Certidão de nascimento, caso não tenha Carteira de 

Identidade; b) Comprovante de endereço, quando for diferente do servidor ou do empregado; c) 

Carteira de identidade; d) CPF; e) Comprovante de estado civil. 

Art. 3º - Após o recadastramento de que trata o artigo 1º deste decreto, todos os 

servidores, ativos e inativos, bem como os pensionistas, deverão se apresentar, anualmente, no 

Departamento de Recursos Humanos, conforme a vinculação, no mês de seu aniversário, para 

idêntica finalidade.  

 

Parágrafo único: A Administração poderá credenciar ou contratar estabelecimentos para 

realizar o recadastramento anual previsto neste artigo, inclusive por meio eletrônico.  

 

Art. 4º - Deverá ser adotado procedimento especial para os servidores, ativos ou inativos, e 

pensionistas, que tiverem restrições de locomoção por motivo de saúde ou para os maiores de 60 

(sessenta) anos.  

 

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Administração, o Departamento de Recursos Humanos e 

o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA, 

promoverá, anualmente, comparação do cadastro dos servidores públicos municipais com o do 

Estado do Rio de Janeiro, da União, de municípios do Estado do Rio de Janeiro, e do Instituto 

Nacional de Seguro Social-INSS, bem como, com o sistema de registro de óbitos.  

 

§ 1º - Em caso de acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas, a situação deverá ser 

analisada por comissão, visando à avaliação de sua legalidade.  

 

§ 2º - Em caso de pagamento de vencimentos, proventos ou pensões efetuado a terceiros, 

em virtude de óbito de servidor ativo ou inativo ou de pensionista, ou de outra motivação 

irregular, os órgãos e entidades deverão, imediatamente, informar o fato à Procuradoria Geral do 

Município, à Secretaria Municipal de Administração, o Departamento de Recursos Humanos e o e 

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA e 

ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.  
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Art. 6º - A Secretaria Municipal de Administração, o Departamento de Recursos Humanos e 

o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA, 

deverá rever, no  prazo de 90 (noventa) dias contados da data da publicação deste decreto, todos 

os afastamentos da Administração Direta e Indireta, submetendo os resultados à apreciação do 

Gabinete do Prefeito.  

 

§ 1º - Serão cessados os afastamentos que não forem expressamente prorrogados ou 

mantidos.  

 

§ 2º - Os servidores que não tiverem seus afastamentos prorrogados ou mantidos terão o 

prazo de 30 (trinta) dias para se apresentarem na unidade de recursos humanos de sua lotação, 

sob pena de restar configurado o abandono do cargo ou função.  

 

Art. 7º - Compete à Secretaria Municipal de Administração, o Departamento de Recursos 

Humanos e o  Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença – PREVI 

VALENÇA, o acompanhamento dos resultados obtidos pelos órgãos e entidades municipais, 

visando à adoção de medidas complementares.  

Art. 8º - O servidor e o empregado público que omitir dados ou prestar informações 

incorretas ou incompletas será responsabilizado nos termos da lei. 

Art. 9º - Os servidores e os empregados públicos que não se recadastrarem terão seus 

vencimentos ou salários suspensos. 

§1º - Para fins de regularização dos pagamentos a que se refere o caput deste artigo, o 

servidor ou empregado público deverá se dirigir ao seu respectivo órgão setorial ou subsetorial de 

recursos humanos e realizar seu recadastramento. 

§2º - Os pagamentos serão restabelecidos pelo respectivo órgão pagador, mediante 

comprovação do recadastramento, acompanhado da devida justificativa. 

Art. 10 - À Secretaria Municipal de Administração, o Departamento de Recursos Humanos  

e o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA 
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poderão, mediante portaria, estabelecer normas e orientações complementares para a execução 

do disposto neste decreto.  

 

Parágrafo único: À Secretaria Municipal de Administração, o Departamento de Recursos 

Humanos e o Instituto de Previdência do Município estabelecerão, no prazo de 30 (trinta) dias, as 

normas e orientações complementares para a execução do recadastramento previsto no artigo 1º 

deste decreto. 

 

Art. 11 – Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 
                 Gabinete do Prefeito, 08 de março de 2013. 

 
 

                   REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 
 

 
Álvaro Cabral da Silva 

Prefeito 
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