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DECRETO N° 002/2020, DE 27 DE JANEIRO DE 2020. 

"INSTITUI O RECENSEAMENTO GERAL 
DOS SERVIDORES DE CAMPESTRE-
ALAGOAS, ATIVOS, APOSENTADOS OU 
PENSIONISTAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPESTRE, no uso e suas atribuições legais, e de 
conformidade com a Lei Orgânica do Município de Campestre; 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os dados cadastrais dos 
servidores públicos municipais de Campestre, que seja eles ativos, aposentados ou 
pensionistas; 

CONSIDERANDO que compete à Secretaria Municipal de Administração fornecer os 
elementos necessários ao equacionamento e solução das questões referentes aos 
Servidores Municipais e a divulgação dos prazos para o Recenseamento; 

CONSIDERANDO que a obtenção de dados atualizados é providencia básica para o 
conhecimento da situação real existente, elaboração do novo Quadro de Pessoal, com 
reclassificação de cargos, enquadramento e fixação de lotação nos diversos Órgãos 
da Prefeitura, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica instituído o Censo Cadastral e Previdenciário dos Servidores Municipais 
da Prefeitura de Campestre- Alagoas, com o objetivo de atualização e consolidação de 
dados cadastrais dos servidores municipais e segurados do CAMPREVI, que será 
realizado a partir do dia 03 de fevereiro de 2020. 

Parágrafo Único — A Secretaria Municipal de Administração e o CAMPREVI, em 
conjunto, serão os responsáveis pela organização do Censo Funcional e 
Previdenciário, bem como, pela manipulação e gerenciamento das informações e 
documentação levantadas. 

Art. 2° - O objetivo do Censo será a melhoria na qualidade dos dados dos servidores e 
a efetivação da AVALIAÇÃO ATUARIAL, bem como, agilizar os processos de 
concessão de aposentadorias e pensões, e abrangerá: 

a- Os Funcionários municipais do Poder Executivo, inclusive os em serviço fora 
do município e os afastados por qualquer motivo; 

b- Os aposentados e Pensionistas. 

Art. 3° - O Censo é de caráter obrigatório e pessoal, devendo o servidor ativo, o 
aposentado e o pensionista comparecerem pessoalmente na sede do CAMPREVI, nos 
dias definidos no cronograma do Artigo 6°, munido da documentação, conforme Anexo 
1, deste decreto, para prestar suas ínl,Q„rmáu,UL______,. 
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§ 1° - Não serão recadastrados os servidores, ativos, aposentados e pensionistas que 
comparecerem ao local do censo sem a totalidade da documentação especificada no 
Checklist, Anexo I , deste decreto 

§ 2° - O censo deverá ser feito pessoalmente, através de representante legal do 
aposentado ou pensionista curatelado, ou através de procurador com procuração para 
estes fins, os quais deverão estar munidos de documento de identidade, devendo 
apresentar ainda, o termo de curatela em vigor, sendo esse o caso 

§ 3° - O Servidor público municipal ou ainda aquele com licença de qualquer natureza 
que se encontrar em outro Estado da Federação, impossibilitado de comparecer no 
local do censo, deverá encaminhar ao CAMPREVI, às suas expensas, além da 
documentação descrita no ANEXO I deste Decreto, também disponibilizado nos sítios 
eletrônicos localizado nos endereços www.campestre.al.qov.br, 
www.camprevi.al.qov.br devidamente preenchido e assinado. 

§ 4° - O Servidor público municipal de Campestre, titular de cargo efetivo, ativo, 
aposentado e o pensionista, que se encontrar no exterior, á época do censo, deverá 
encaminhar ao CAMPREVI, além da documentação constante no ANEXO I, deste 
decreto, Declaração de Vida. emitida por Consulado ou embaixada brasileira no pais 
em que se encontre. 

Art. 4° - Os Servidores municipais farão o Censo através do Checklist, Anexo 1, deste 
Decreto. 

§ 1° - As informações registradas no Checklist deverão refletir fiel e exclusivamente. a 
situação dos recenciados na data em que apresentarem a documentação; 

§ 2° - Em caso de recusa, silêncio, sonegação, falsidade ou emprego de termos 
evasivos, o servidor será punido disciplinarmente. 

Atr. 5° - Compete à Secretaria Municipal de Administração a distribuição do Checklist-
Anexo I , deste Decreto, bem como toda a divulgação necessária. 

Art. 6° - O CAMPREVI será o responsável pelo recadastramento e recolhimento da 
documentação constante do Checklist, Anexo I, deste Decreto, de acordo com o 
seguinte Cronograma: 

Dias 03,04, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2020 — Das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 
17:00hs. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCURADORIA. 

Dias 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020— Das 08.00h as 12 .00h e das 13'00h às 
17:00hs. 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

Dias 17, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2020— Das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 
17:00hs. 
SECRETARIA DE SAÚDE. 

Dias 27/02. 28/02, 02/03, 03 04. 05 e 06 de março de 2020— Das 08-00h às 12.00h e 
das 13-00h às 17:00hs. 
DEMAIS SECRETÁRIAS E RETARDATÁRIOS 

GOVERNO MUNICIPAL DF 
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Art. 70 - O Servidor, que deixar de realizar o recenseamento, terá seus vencimentos 
suspensos, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, findo este prazo, será aberto 
Processo Administrativo Disciplinar — PAD, com o objetivo de elucidar a situação. 

Art. 8° - Os casos não especificados neste Decreto serão decididos, conjuntamente, 
pela Secretária Municipal de Administração e pelo Diretor Presidente do CAMPREVI. 

Art. 90 - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10 - Revogadas as disposições em contrário. 

Campestre-Alagoas, 27 de janeiro de 2020. 

NIELON MENDELDA-SELVA 
Prefeito. 

GILMAR DE OLIVEIRA LINS, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal de Campestre, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o determinado pela legislação vigente. DECLARA para fins de 
comprovação a quem possa interessar, que o Decreto n° 002/2019, editado em 
27/01/2020, foi registrado em livro especifico,_fit ublicado. através de afixação, no 
Quadro Público de Publicação no site da Pref~0~.campestre.alciov.br) e do 
CAMPREVI (www.camprevi.al.gov.br) em 27/01/2020, e arquivado nesta Secretaria 
Municipal de Administração em 27/01/2020, e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios Alagoanos. O referido é verdade e dou fé. 

GILMAR DE OLIVEIRA LINS 
Sec. Mun. De Administração 
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DECRETO N°. 002/2020 

ANEXO I 

CHECKLIST 

ITEM DOCUMENTAÇÃO 
01 Comprovante de inscrição no CPF 
02 Cédula de Identidade, emitida nos últimos 10 anos. 
03 Comprovante de ingresso no Serviço Público — Decreto, Portaria 

ou Contrato 
04 Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP 
05 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
06 Título de Eleitor e comprovante da última votação 
07 Comprovante de Residência (últimos 60 dias) 
08 Comprovante de Escolaridade (Diploma/Certificado, Declaração, 

Conclusão do Ensino Médio/Fundamental, Pós-Graduação, 
Mestrado, Doutorado) 

09 Documento de Identidade Profissional (OAB, CRM, CRP, CREA, 
CRO, entre outros) 

10 CNH em validade (Obrigatório para o Cargo de Motorista) 
11 Contracheque do mês de outubro de 2019 
12 Cópia do Cartão da Conta Corrente (preferencialmente Caixa 

Econômica). 
13 Certidão de Casamento/União estável (firmada em Cartório) 
14 Certidão de Divórcio ou ex-convivente, se credor de pensão 

alimentícia, por decisão judicial (apresentar cópia da decisão 
judicial) 

15 RG e CPF do Cônjuge 
(Esposo/Esposa/Companheiro/Companheira) 

16 Certidão de Nascimento dos filhos menores ou equiparados, 
incapazes (quando houver), RG e CPF, quando houver. 

Campestre-Alagoas, 27 de janeiro de 2020 

GOVERNO MUNICIPAL DE 


