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DECRETO Nº 002/2021 
INSTITUI O CENSO DO FUNCIONALISMO 

PÚBLICO  DO MUNICÍPIO DE POÇO DE 

JOSÉ DE MOURA-
PB  E                                                         

                  DÁ  OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, Estado da Paraíba, no 
uso das atribuições legais, com suporte na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal Nº 022/97 e 

  

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o Cadastro Funcional dos Servidores Públicos do Município de 
Poço de José de Moura-PB, identificando com precisão, a sua lotação, grau de escolaridade, salário, 
gratificação, entre outras informações relativas às suas relações funcionais com a Prefeitura Municipal. 

CONSIDERANDO o compromisso de priorizar a valorização dos servidores públicos, bem como o de manter 
sob fiscalização e controle os gastos com despesa de pessoal em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os dados funcionais de todos os servidores públicos do 

Município de Poço de José de Moura-PB, com informações fundamentais para o planejamento e 
implementação das políticas de desenvolvimento de pessoal; 

 DECRETA: 

 Art.1º - Fica instituído o CENSO FUNCIONAL, de caráter obrigatório, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal. 

§1º O censo funcional tem como objetivo atualizar os dados cadastrais dos servidores públicos municipais, 
bem como o de preparar programa de política de recursos humanos voltada para a valorização dos servidores 
e o desenvolvimento dos serviços públicos, atendendo ao estabelecido nos artigos 37 e 39 da Constituição da 

República. 

§2º O Censo Funcional obrigatório será desenvolvido no período de 18 de janeiro a 22 de janeiro de 2021. 

 Art.2º - O recenseamento de que trata o art. 1º deste Decreto será realizado presencialmente, sendo 
disponibilizado um formulário, o qual deverá ser preenchido com dados e informações para  entrega,  pelo 
próprio servidor,  à Comissão Especial de Acompanhamento do Censo dos Servidores Públicos Municipais. 

§1º - Uma comissão municipal nominalmente identificada e credenciada ficará responsável por receber o 
formulário devidamente preenchido e conferir documentação e chancelar os formulários de coleta de dados, 

no período estipulado no §2º do artigo anterior, de 7:30hs  às 11:30hs e de 13:30 a 16:30 hs. 

§2º - O formulário a que se refere no parágrafo anterior deverá ser elaborado  pela Secretaria de Administração do 

Município. 

 Art. 3º - As informações prestadas pelos recenseados servidores deverão ser comprovadas mediante 
apresentação de documentos e suas respectivas cópias, para a necessária conferência e digitalização, como 
condição de seu recebimento pelos recenseadores. 

 Art.4º - Nos termos do art. 3º deste Decreto, são documentos obrigatórios para apresentação pelos servidores 
públicos municipais, efetivos e comissionados: 

I - Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
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II - Documento de identidade; 

III - Comprovante de residência atualizado; 

IV -Certidão de casamento ou decisão judicial ou declaração de união estável registrada em Cartório, se for o 
caso; 

V - Certidão de nascimento dos filhos, se existirem; 

VI - Cópia de Sentença Judicial determinativa do pagamento de pensão alimentícia, se for o caso; 

VII - Carteira Nacional de Habilitação para servidores públicos que estejam obrigados a conduzir automóvel; 

Art. 5º - Os dados coletados de servidores da Administração Pública Municipal deverão ser enviados 
formalmente ao setor pessoal da Prefeitura Municipal, até o dia 05 de fevereiro de 2021. 

Art.6º - O recenseamento é de caráter obrigatório e o não comparecimento até 04 de fevereiro de 2021 
implicará aplicação das medidas disciplinares cabíveis, além da suspensão do pagamento dos vencimentos. 

 Art.7º - A Secretaria Municipal de Administração será responsável pela Coordenação Geral do Censo, 
adotando medidas necessárias à sua divulgação e realização, inclusive a edição dos atos imprescindíveis ao 
cumprimento deste Decreto. 

Parágrafo único. Fica instituída, no âmbito da Administração Pública Municipal, Comissão Especial de 
Acompanhamento do Censo dos Servidores Públicos Municipais, a ser nomeada posteriormente pelo Chefe do 
Poder Executivo. 

 Art. 8º - A homologação das informações prestadas no Censo será efetivada pela Comissão  Especial, 
devidamente designadas para este fim. 

Parágrafo Único. Não certificadas como verídicas as informações prestadas no Censo, ficará o recenseado 

sujeito às sanções disciplinares cabíveis. 

 Art. 9º - O recenseamento realizado por procurador, devidamente habilitado por Procuração Pública lavrada 
em Cartório especificamente para este fim, somente será aceito nas seguintes hipóteses: 

I - afastamento do servidor público ativo para qualificação profissional ou tratamento de saúde; 

II - dificuldade de locomoção em decorrência de problemas de saúde do servidor público ativo, comprovada 
por atestado médico. 

III- fazer parte do grupo de risco reconhecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, especificamente 
para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, asma, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, ter mais de 60 anos, gestantes e  puérperas. 

 Art. 10 - As Secretarias Municipais e órgãos equivalentes e as entidades que integram a Administração 
Pública Municipal têm o dever de cooperar com a divulgação e realização do censo, atendendo com presteza 

as demandas que lhes forem dirigidas pela Secretária Municipal de Administração, estimulando e facilitando 
os meios necessários à participação dos destinatários do recenseamento. 
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 Art.  11 - As informações coletadas pelo censo deverão ser atualizadas, anualmente, pela Secretaria 
Municipal de Administração e os órgãos responsáveis pela área de recursos humanos.  

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, 14 de janeiro de 2021. 

 

PAULO BRAZ DE MOURA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

PORTARIA Nº 18/2021 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, Estado da Paraíba, no 

uso das atribuições legais, com suporte na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal Nº 022/97, 
 

RESOLVE 
 
  Designar os servidores públicos municipais MARIA BATISTA DA SILVA, JOÃO BRAZ 
TORRES NETO, GERALDA PINHEIRO DANTAS, RAIMUNDA MARIA BATISTA NETA, os três últimos na 
condição de membros e sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão Especial de 
Acompanhamento do Censo dos Servidores Públicos Municipais, instituído pelo Decreto No 002/2020, de 
12 de janeiro de 2021, com atribuição de proceder o levantamento da situação funcional dos servidores 
públicos do município de Poço de José de Moura-PB, com a atualização dos dados cadastrais, além de 
identificação da lotação, grau de escolaridade, salário, gratificação, entre outras informações relativas às suas 

relações de trabalho com a Prefeitura Municipal.    
 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB, 14  DE 
JANEIRO DE 2021. 
 

PAULO BRAZ DE MOURA 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 
 
 

 


