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DECRETO nº. 044/2021. 
 

 

ALTERA O DECRETO Nº. 013/2021 E ANEXO, DE 03 DE MARÇO 

DE 2021, COM PRORROGAÇÃO FINAL DO PRAZO PARA 

RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO, no uso de suas atribuições, em 

especial conferidas pela Lei Orgânica deste Município de Nova Olinda/TO. 

 
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 realizar o recadastramento anual para atualizar os 

dados funcionais de todos os servidores públicos do Poder Executivo Municipal, com 

informações fundamentais para o planejamento e implementação das políticas de 

desenvolvimento de pessoal; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº. 003/2021 - RH, de 08 de julho de 2021, informando, 

dentre outros, a existência de servidores públicos municipais que ainda não realizaram o 

recadastramento; 

 
 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º - A última prorrogação do prazo de recadastramento obrigatório dos servidores 

públicos municipais remanescentes entre os dias 09/07/2021 a 23/07/2021, sob pena de 

instauração de processo administrativo disciplinar, com regular contraditório e ampla 

defesa e/ou suspensão de vencimentos até que promovida a regularização na forma ali 

declinada. 
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Parágrafo único – São mantidas as condições descritas no Decreto nº. 013, de 03 de março 

de 2021, inclusive, quanto ao horário (das 08:00 h às 12:00 h) local de entrega, documentos 

exigíveis, etc. 

Art. 2º - Após decurso do prazo descrito no artigo anterior o chefe de departamento dos 

Recursos Humanos deste Município elaborará relatório geral sobre a situação cadastral dos 

servidores após aquele ato. 

 
Art. 3º - Este Decreto passa vigorar na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 08 de julho de 2021. 

 

 

 
JESUS EVARISTO CARDOSO 

Prefeito Municipal 


