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DECRETO n. 12.101, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 
 
DISPÕE SOBRE O RECADASTRAMENTO DOS 
SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPO GRANDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL, Prefeito de 

Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 67, da Lei Orgânica do 
Município, 

 
Considerando  a necessidade de uniformizar os 

procedimentos de registro, controle, manutenção e atualização do 
cadastro funcional dos servidores da Prefeitura Municipal, 

 
Considerando  a necessidade de levantar novos dados 

sobre a situação pessoal e familiar dos servidores com o objetivo de criar 
condições para a formulação de programas e projetos, visando à melhoria 
da qualidade de vida e de moradia dos servidores e sua família, 

 
Considerando  a necessidade de conhecer a situação dos 

servidores relativamente à sua formação escolar e capacitação 
profissional, para formular e implementar programas de desenvolvimento 
profissional, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º  Fica determinado à Secretaria Municipal de 

Administração que realize o levantamento geral dos dados e informações 
de todos os servidores municipais, ativos , que mantêm vínculo funcional 
com a Prefeitura Municipal, com a finalidade de promover a atualização, 
correção e validação dos seus dados cadastrais, bem como de obter 
novas informações sobre a situação pessoal e profissional desses 
agentes.  

Parágrafo único.  A prestação de informação para o 
levantamento é obrigatória para todos os servidores efetivos, 
comissionados, contratados e temporários, inclusive os licenciados e 
afastados. 
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Art. 2º  Os dados e informações serão prestados pelos 

servidores ativos no período de 19 de fevereiro a 5 de março de 2013,   
de acordo com procedimentos estabelecidos pelo Secretário Municipal de 
Administração. 

 
Art. 3º  O servidor que não se recadastrar, na forma deste 

Decreto será excluído, provisoriamente, da folha de pagamento do mês 
de março de 2013  e subsequentes. 

 
Art. 4º  O servidor que, eventualmente, tiver que ser 

excluído da folha de pagamento, pelo não recadastramento tempestivo, 
terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar de 6 de março de 
2013, para regularizar o respectivo cadastro, no seu órgão ou entidade de 
lotação. 

 
Parágrafo único. Ao servidor que estiver em afastamento 

ou gozo de licença, com remuneração, após a regularização cadastral, 
serão concedidos em folha complementar mensal, os direitos à 
remuneração, com efeito retroativo a data da suspensão do pagamento. 

 
Art. 5º  Os servidores que não atenderem ao presente 

chamamento nos prazos estipulados nos artigos 2º e 4º deste Decreto, 
serão considerados ausentes do serviço público para todos os fins, 
cabendo aos órgãos e entidades municipais: 

I – encaminhar à Secretaria Municipal de Administração 
relação dos servidores omissos, para fim de suspensão do pagamento, 
até a sua regularização cadastral; 

II – abertura de competente processo administrativo 
visando apurar a situação faltosa e a adoção das demais providências 
legais, assegurada a ampla defesa. 

 
Art. 6º  As informações e os dados serão prestados 

diretamente no endereço www.capital.ms.gov.br/semad  ou 
www.capital.ms.gov.br/servidor , observados os seguintes procedimentos: 

 
I - cada servidor terá disponibilizada sua entrada no link 

através de sua senha individual, para atualizar seus dados e informações 
correspondentes à sua condição pessoal e funcional, bem como outros 
esclarecimentos para formulação de programas de qualidade de vida e 
capacitação profissional; 

II – os servidores que estiverem em gozo de licença ou 
afastamento não remunerado , e àqueles que pretendem alterar a senha 
deverão comparecer no Setor de Atendimento ao Servidor – SATS, da 
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Secretaria Municipal de Administração (Paço Municipal), e cadastrar nova 
senha; 

III – após atualização das informações o servidor deverá 
imprimir o formulário preenchido e, quando tiver retificado informações do 
seu cadastro funcional ou dados pessoais que precisam ser registrados, 
anexar cópia dos respectivos documentos comprobatórios; 

IV – colher assinatura/carimbo da chefia imediata, ou 
equivalente, e entregar o formulário de recadastramento com as cópias 
dos documentos comprobatórios, quando for o caso, no Grupo 
Administrativo ou unidade de Recursos Humanos do seu órgão ou 
entidade de lotação; 

V – o servidor cedido deverá apresentar, juntamente com 
seu Formulário de Recadastramento, declaração que tem frequencia 
regular firmada pela chefia imediata ou titular do órgão, entidade ou Poder 
onde estiver cedido; 

VI – o servidor com pedido de cedência, em análise pela 
Administração Municipal, deverá anexar ao Formulário de 
Recadastramento cópia da respectiva solicitação. 

 
Art. 7º  Sujeitar-se-á à responsabilidade administrativa e 

penal o servidor que omitir ou prestar informações incorretas, incompletas 
ou inverídicas, para os fins deste Decreto. 

 
Parágrafo único.  Caso a Secretaria Municipal de 

Administração conclua ser necessário comprovação de dados ou 
informações prestadas pelo servidor, além das cópias apresentadas, 
poderá solicitar justificativa e apresentação de original de documentos 
para promover sua validade. 

 
Art. 8º  Cabe ao Instituto Municipal de Tecnologia da 

Informação - IMTI, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Administração, desenvolver programas e solução de apoio à coleta, ao 
tratamento e ao gerenciamento das informações a serem prestadas pelos 
servidores, de forma que os prazos fixados neste Decreto sejam 
cumpridos. 

 
Art. 9º  Fica atribuída ao Secretário Municipal de 

Administração competência para planejar, coordenar e executar os 
procedimentos de levantamento objeto deste Decreto e baixar instruções 
normativas para implementação e execução dos trabalhos. 

 
Art. 10.  As Secretarias Municipais, Autarquias e 

Fundações do Poder Executivo, por seus titulares, ficam incumbidos de 
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fornecer o apoio indispensável à Secretaria Municipal de Administração, 
com vistas a plena execução do recadastramento instituído por este 
Decreto. 

 
Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, ao qual deverá ser dada a mais ampla divulgação.  
 
CAMPO GRANDE-MS, 5 DE FEVEREIRO DE 2013.  
 
 
 

ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL 
Prefeito Municipal 

 
 
 

RICARDO TREFZGER BALLOCK 
Secretário Municipal de Administração 


