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DECRETO Nº 6.486 DE 04 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a atualização dos dados dos
servidores ocupantes de cargos em comissão,
bem como adequação e padronização das
declarações a serem preenchidas no ato da
posse, no âmbito da Prefeitura de Parnamirim.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, com
fundamento no artigo 73, inciso XII, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO as atribuições da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos – SEARH, conferidas pela
Lei n° 165/2019, entre elas, de realizar as atividades de gestão de
pessoas relativas à admissão, posse e lotação, bem como
manutenção de cadastro funcional e financeiro atualizado de
pessoal;

CONSIDERANDO o aprimoramento do sistema de Recursos
Humanos do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de manter os dados pessoais e
funcionais dos servidores atualizados para uniformização de
cadastros;

CONSIDERANDO a atualização e adequação das declarações a
serem preenchidas no ato da posse.

DECRETA:

Art. 1° Ficam os servidores ocupantes de cargos em comissão obrigados
a atualizar suas informações pessoais e funcionais junto a Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEARH, bem como
preencherem as declarações anexas a este Decreto.

Art. 2° A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
fica incumbida de coordenar, controlar e acompanhar a atualização dos
dados de que trata este decreto.

Art. 3° O Secretário de Administração e Recursos Humanos expedirá
Portaria estabelecendo datas e rotinas para execução deste decreto, no
prazo de até 30 (trinta) dias contados de sua publicação.

Art. 4° Os servidores que não se apresentarem no período previsto na
Portaria terão a remuneração suspensa.

Parágrafo único - O pagamento da remuneração suspensa será
restabelecido quando da regularização das informações cadastrais
de que trata este decreto.

Art. 5° Responderá penal e administrativamente o servidor que,
deliberadamente prestar informações incorretas ou incompletas.

Art. 6° Os candidatos nomeados para cargos em comissão após a
publicação deste Decreto, terão um prazo de até 30 (trinta) dias,
improrrogáveis, para comparecimento à Coordenadoria de Gestão de
Pessoas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, munidos
dos documentos e declarações anexos a este Decreto para posse e
posterior encaminhamento para a Secretaria de lotação.

Parágrafo único - O titular da Secretaria de Administração e
Recursos Humanos expedirá Portaria estabelecendo a rotina
prevista no caput deste artigo, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da publicação deste Decreto.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 04 de maio de 2021.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

 
HOMERO GREC CRUZ SÁ

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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