
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 22.033. DE 02 DE AGOSTO DE 2018 ,

Dispõe sobre normas gerais para o recadastramento

funcionai dos servidores púbiicos municipais efetivos,

contratados em caráter temporário, comissionados,

conseiheiros tuteiares, estagiários, cedidos,

aposentados e pensionistas do Poder Executivo

Municipai. e dá outras providências L

O Prefeito Municipal de Gelatina, Estado do Espírito Santo,

no uso de atribuições que lhe são conferidas e.

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Sistema

de Recursos Humanos ao eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas), instituído pelo Decreto n° 8.373/2014, os empregadores passarão

a comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como

vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de
trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS, DECRETA:

Artigo 1° - O presente Decreto tem por finaiidade estabeiecer normas gerais para o
recadastramento funcionai dos servidores púbiicos municipais efetivos, contratados

em caráter temporário, comissionados, conseiheiros tuteiares, estagiários, cedidos,
aposentados e pensionistas do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2° - O Recadastramento, de caráter obrigatório, será realizado no período de 06 de
Agosto a 14 de Setembro de 2018.

Artigo 3° - O recadastramento de que se trata este Decreto, deverá ser efetuado através do
Formulário de Recadastramento, a ser preenchido pelo servidor, não podendo conter

quaisquer rasuras ou emendas, disponibilizado no site oficial da prefeitura Municipal

de Gelatina, no link ('httD://www.colatina.es.aov.br/recursoshumanos/?

Daaina=formularios) e, dirigido à chefia imediata da secretaria em que o servidor está

lotado, para que este seja responsável pelo recebimento e pelo encaminhamento dos

formulários, acompanhado das respectivas fotocópias dos documentos junto a

Secretaria de Recursos Humanos.
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Parágrafo Único - Ausência de qualquer um dos documentos relacionados no formulário
Impossibilitará a efetivação do recadastramento.

Artigo 4° - Após o recadastramento qualquer alteração na documentação apresentada, o
servidor deverá se dirigir a Secretaria Municipal de Recursos Humanos para manter

seu cadastro atualizado.

Artigo 5° - A não participação no recadastramento acarretará na suspensão do servidor da folha
de pagamento.

Artigo 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando rex^adas as
disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 02 de agosto dè^018.

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, etFk02 de agosto de 2018.

a
Secretario MünlâpãTde Gabinete.

refeitó Municipal
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