
 

 

DECRETO nº 002/2021. 

 

Dispõe sobre a convocação de servidores públicos 
municipais para recadastramento e dá outras 
providências. 

 

O Prefeito Municipal de LAGO VERDE – MA, no uso de suas atribuições legais e 

em conformidade com a Lei Orgânica do Município. 

 

CONSIDERANDO que o imediatismo desse recadastramento é de suma 

importância para a administração, sobre o conhecimento da realidade do quadro 

funcional efetivo da Prefeitura Municipal de LAGO VERDE – MA; 

 

CONSIDERANDO as inúmeras denúncias sobre desvio de função, portarias 

fraudulentas, acumulo de cargos, servidores inativos e ou aposentados entre outros. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica determinado o recadastramento de todos os servidores públicos 

municipais de LAGO VERDE – MA, ativos e inativos, concursados e estáveis da 

administração direta Municipal. 

 

Art. 2º - O período de Recadastramento será de: 11 de janeiro a 2021 à 15 de 

janeiro de 2021, no horário das 08:00 ás 17:00 h, servidores das seguintes 

Secretarias: Saúde; Administração e Recursos Humanos; Agricultura, Pesca e 

Desenvolvimento Rural; Infraestrutura; Cultura e Turismo; Desporto e Lazer; 

Fazenda e Planejamento; da Mulher; Meio Ambiente; Gabinete do Prefeito e 

Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 1º - Não será admitido o recadastramento por procuração. 



 

 

 Art. 3º - Fica determinado que o local será no CENTRO DE ENSINO ARTUR 

LINHARES, sito à Av. Presidente Kenedy, s/n, centro, Lago Verde – MA. 

 

 Art. 4º - Fica determinado a obrigatoriedade da apresentação por parte dos 

servidores dos documentos a seguir identificados: 

 

I. Cópia e original de CPF; 

II. Cópia e original de Título de Eleitor; 

III. Cópia e original da cédula de identidade; 

IV. Cópia e original de comprovante atualizado de residência; 

V. Cópia e original de comprovante de escolaridade; 

VI. Cópia cartão conta bancaria; 

VII. Carteira de trabalho, para os funcionários estáveis; 

VIII. Cópia e original ato de posse, e portaria de nomeação; 

IX. Cópia e original da Certidão de Nascimento dos dependentes menores até 14 

anos, para efeitos de cálculo de salário Família; 

X. Cópia e original da Certidão de Nascimento dos dependentes menores até 21 

anos, para efeitos de cálculo de Imposto de Renda (quando houver incidência); 

XI. Cópia e original do Cartão do PIS/PASEP; 

XII. Cópia extrato bancário do recebimento dos proventos da prefeitura: 

 2016 – janeiro, março e dezembro; 

 2018 – janeiro, março e dezembro; 

 2020 – janeiro, março e julho. 

XIII. Declaração de não acumulo de cargo; 

XIV. Formulário de recadastramento. 

 

§ 1º. Segue em anexo a este decreto, modelo de declaração de não acumulo de 

cargo e formulário de recadastro. 

 



 

 

            Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

   

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

            

                               Lago Verde – MA, 07 de janeiro de 2021. 

 

 

 
 

ALEX CRUZ ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

 

Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito Municipal de  Lago Verde, 

Estado do Maranhão, Sr. Alex Cruz Almeida, no uso de suas atribuições previstas na 

Constituição Federal e na Constituição do Estado do Maranhão, recepcionadas pela 

Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes de Lago Verde, às 

autoridades federais, estaduais e municipais, e a quem possa interessar, o Decreto nº 

002/2021, e que neste ato  público o presente Decreto, para que, doravante, passe a 

viger em seus legais efeitos. E para que, no amanhã, não se alegue ignorância, faço 

público o presente Edital que será afixado em local de costume e de fácil acesso ao 

público. Dou o Decreto nº 002/2021, de 07 de janeiro de 2021 por publicado. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde, Estado do Maranhão, ao quarto 

dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um. 

 

REGISTRA-SE. CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

 
ALEX CRUZ ALMEIDA 

Prefeito Municipal 

 


