
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 

 

 

   
 
 
 

DECRETO Nº 03/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017. 

CONVOCA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

CEDIDOS PARA EXERCÍCIO FORA DO ÓRGÃO OU 

ENTIDADE DE ORIGEM PARA COMPROVAR A 

REGULARIDADE DO PROCESSO DE CESSÃO JUNTO À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

TRIBUTAÇÃO E COORDENAÇÕES DE PESSOAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

MAURICIO CAETANO DAMACENA, Prefeito Municipal de João Câmara - RN, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Constituição da 
República Federativa do Brasil, 

CONSIDERANDO a necessidade de se promover o levantamento atualizado e fidedigno da 
situação funcional dos servidores públicos municipais cedidos para exercício fora do seu órgão ou 
entidade de origem e de se confirmar o efetivo interesse desses servidores, bem como dos órgãos e 
entidades cedentes e cessionários, na manutenção das respectivas cessões;  
DECRETA: 
Art. 1º Ficam convocados os servidores públicos municipais cedidos para exercício fora dos órgãos ou 
entidades de origem para comprovar a regularidade dos processos de cessão junto à Coordenação de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Administração até o dia 17 de Fevereiro de 2017. 
§ 1º A comprovação de que trata o caput dar-se-á mediante a apresentação de cópia reprográfica do 
processo administrativo, ofício ou do ato de cessão, se existentes, e de expediente do órgão ou entidade 
cessionários manifestando seu interesse, ou não, na manutenção da cessão do servidor. 
§ 2º Quando se tratar de afastamento do exercício do cargo efetivo para ocupar cargo de provimento 
em comissão fora dos órgãos ou entidades de origem, o servidor deverá apresentar também cópia 
reprográfica do respectivo ato de nomeação. 
§ 3º Se o órgão ou a entidade cessionários manifestar-se formalmente pela extinção da cessão, o 
servidor reassumirá imediatamente o exercício de suas funções de carreira no órgão ou entidade de 
origem, sob pena de se considerar sua ausência ao trabalho como falta injustificada. 
§ 4º Os servidores que estiverem em gozo regular de licenças e férias, o prazo descrito no caput contar-
se-á a partir de seu retorno às atividades. 
Art. 2º O servidor cedido poderá solicitar o seu retorno ao órgão ou entidade de origem, a qualquer 
tempo, mediante requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Administração e Tributação - 
coordenação de Pessoal. 
Art. 3º A Coordenação de Pessoal submeterá os processos administrativos de cessão, devidamente 
instruídos e acompanhados do expediente do órgão ou entidade cessionária e, se for o caso, do 
requerimento a que se refere o art. 2º, à apreciação dos titulares dos órgãos ou entidades de origem, os 
quais deverão se manifestar no prazo de quinze dias, contado da data do recebimento. 
Parágrafo Único - Caberá à Secretaria Municipal de Administração e Tributação, por meio da 
Coordenadoria de Pessoal, ouvido o órgão ou entidade de origem, encaminhar os processos 
administrativos de cessão para autorização do Prefeito Municipal. 
Art. 4º Caso inexista processo administrativo de cessão ou ofício, se existente, ele não tenha sido 
formalizado em conformidade com as normas regulamentares previstas pelo estatuto do servidor, o 
servidor cedido deverá apresentar à Coordenadoria de Pessoal, até o dia 17 de Fevereiro de 2017, 
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solicitação fundamentada de cessão do órgão ou entidade cessionários, acompanhada de requerimento 
do servidor. 
Parágrafo Único - Do requerimento de que trata o caput deverá constar o nome do servidor, o seu 
telefone, o endereço residencial e eletrônico, além do nome dos órgãos ou entidades cedentes e 
cessionários e a função neles exercida pelo servidor. 
Art. 5º A inobservância das disposições deste Decreto implica no descumprimento de dever funcional, 
sujeitando o infrator às penalidades disciplinares previstas na Lei  
Art. 6º Fica constituído comissão para avaliação das cessões do servidor com o objetivo de remeter a 
secretaria de Administração e Tributação o relatório completo das condições dos servidores cedidos. 
Parágrafo Único – A comissão será constituída pelos servidores: 
ELIZÂNGELA SOUTO DA TRINDADE – CPF: 049.955.784-04 
DJENANE ALVES DE MARIA MARTINS – CPF: 751.527.464-68 
LUCICLEIDE AUGUSTO DA SILVA – C.P.F: 619.669.244-53 
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
Dependências do Palácio do Torreão, sene do Poder Executivo Municipal, em 20 de Janeiro de 2017. 
 
 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 
 

Maurício Caetano Damascena 
Prefeito Municipal 

 

Robson Rafael de Freitas 
Secretário Municipal de Administração e Tributação 

 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 04/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017 
 

DISPÕE SOBRE O 
RECADASTRAMENTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

MAURICIO CAETANO DAMACENA PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e 
pela Constituição da República Federativa do Brasil, 

Considerando a necessidade de atualização dos dados cadastrais do pessoal em 
atividade com o escopo de traçar políticas de valorização do servidor público, bem como para 
adequar a distribuição dos recursos humanos da Administração MUNICIPAL, 

 Considerando a necessidade de zelar pelo interesse público, mormente no que tange 
à proteção do Erário, através do controle dos gastos com pessoal. 

 
DECRETA 

Art. 1º - Os servidores públicos em atividade da Administração municipal deverão se 
recadastrar, nas condições definidas neste Decreto, com a finalidade de promover a 
atualização de seus dados.  

 
Art. 2º - O período de recadastramento dar-se-á impreterivelmente de 24/01/2017 a 
17/02/2017. 

 
Art. 3º - O recadastramento dar-se-á mediante duas etapas: 
§1º A primeira etapa o servidor acessará o portal do “Contra-cheque” no site 
www.licitacaojoaocamara.com.br no período compreendido entre 24/01/2017 a 01/02/2017 



onde irá “clicar” na opção CENSO, e seguir todas a orientações de preenchimento dos dados 
solicitados, que, ao finalizar deverá imprimir o comprovante de participação do Censo; 
§2º A segunda etapa dar-se-á mediante o comparecimento junto a sua secretaria de 
origemonde está lotado, no período compreendido entre 01/02/2017 até 17/02/2017 portando 
cópias dos seguintes documentos: 
I- Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com 

fotografia;  

II- Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição;  

III- Cadastro nacional de pessoa física (CPF);  

IV- Certificado de reservista ou dispensa de incorporação, se do sexo masculino;  

V- Comprovante de residência atualizado;  

VI- Comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar de profissão 

regulamentada; 

VII- Certidão de casamento, quando for o caso; 

VIII- Certidão de nascimento dos filhos, quando houver;  

IX- 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;  

X- Cartão de vacinação dos filhos menores de 06 (seis) anos, se for o caso;  

XI- Comprovante de escolaridade dos dependentes até 14 (quatorze) anos, se for o caso. 

XII- Aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, apresentar os comprovantes de 
graduação, mestrado e doutorado. 

 
§ 3º - Além dos documentos elencados no art. 3º, o servidor deverá: 
 
I- Prestar as informações devidas ao Funcionário autorizado no local pre-estabelecido, 

conforme modelo anexo.  

II- Apresentar preenchida e assinada a Declaração de Não Acumulação de Cargos, 

como também a declaração de efetivo exercício na função onde está lotado 

conforme modelo anexo. 

III- Após o recadastramento assinar a Declaração de Atualização de Cadastro. 

 
Art. 4º - O recadastramento de que cuida este Decreto será coordenado pela Secretaria 
Municipal de Administração e Tributação realizado junto ao Departamento de Pessoal da 
Secretaria. 

 
Art. 5º - 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. 6º - Responderá nos termos da legislação pertinente, o servidor público que ao se 
recadastrar prestar informações incorretas ou incompletas.  
 
Art. 7º - A Secretaria Municipal de Administração e Tributação, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados do término do recadastramento, apresentará o relatório final ao Prefeito.  

 
Parágrafo Único – As conclusões alcançadas pela Secretaria Municipal de Administração e 
Tributação, após o processamento dos dados colhidos ao longo do recadastramento, servirão 
de base para a tomada de providências cabíveis, inclusive para fins de preservação e 
restituição ao Erário, bem como para apuração de responsabilidades, observados os 
procedimentos legais.  



 
Art. 8º - A Secretaria Municipal de Administração e tributação editará as instruções 
complementares a este Decreto para assegurar a efetividade do recadastramento.  
 
Art. 9º - Revogados os atos em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Dependências do Palácio do Torreão, João Câmara/RN, 24 de janeiro de 2017. 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 
 

Mauricio Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 

 
 

Robson Rafael de Freitas 
Secretário de Administração e Tributação 
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