
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Recursos Humanos

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002 de 20 de Dezembro de 2012

ASSUNTO: RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS

Esta  Instrução  Normativa  tem  como  objetivo  recadastrar  todos  os  servidores  e 
empregados públicos ativos da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, e 
aposentados  e  pensionistas  do  Instituto  de  Previdência  Municipal  –  FAZPREV,  de 
acordo com o disposto na legislação em vigor abaixo especificada: 

Constituição Federal: Art. 37, inc. XVI, XVII e § 10.

Lei Orgânica do Município de Fazenda Rio Grande: Art. 81, inc. XVI e XVII.

Estatuto do Servidor: Lei Municipal nº. 168/2003. 

Instituição  da  Previdência  dos  Funcionários  Públicos  Municipais  de  Fazenda  Rio  
Grande: Lei Municipal nº. 70/2001, Art. 8, § 6.

I – DA DEFINIÇÃO 
Atualização obrigatória dos dados cadastrais. 

  II – DO PÚBLICO
1. Todos os servidores e empregados públicos ativos (concursados, comissionados, 
celetistas e estagiários), e aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência 
Municipal – FAZPREV, do Município de Fazenda Rio Grande.
2.  O  recadastramento  também  é  obrigatório  para  funcionários  afastados  ou 
licenciados.

  III – DO OBJETIVO

Manter os dados dos servidores atualizados a fim de uniformizar cadastros, traçar 
políticas de valorização e capacitação dos servidores e empregados públicos, estudar 
a realocação de servidores e empregados públicos para que haja melhor distribuição 
de recursos humanos no âmbito municipal.

IV – DA REALIZAÇÃO
1. O  recadastramento  deverá  ser  feito  pessoalmente,  não  pode  ser  feito  por 



procuração.
2. O  recadastramento  deverá  ser  efetuado  nos  dois  padrões  (no  caso  dos 

professores), se houver.
3. O  recadastramento  será  efetuado  pela  Divisão  de  Recursos  Humanos,  nos 

períodos e locais conforme definido no cronograma disposto no Anexo III.
4. Com  antecedência  mínima  da  data  pré-agendada,  será  encaminhada  a  ficha 

funcional  de  cada  servidor  aos  locais  de  trabalho  para  conferência  dos  dados 
cadastrados e verificação das alterações e inclusões necessárias.

5. A cópia da documentação a ser  alterada ou incluída deverá  ser  entregue pelo 
servidor na data pré-agendada.

6. Caso o servidor não se encontre no seu local de trabalho na data pré-agendada, 
deverá  obrigatoriamente no  período  definido  no  cronograma  (Anexo  III), 
comparecer a Divisão de Recursos Humanos para realizar seu recadastramento.

7. No  caso  dos  servidores  aposentados  e  pensionistas,  os  mesmos  deverão 
obrigatoriamente  comparecer  no  Instituto  de  Previdência Municipal  no  período 
definido no cronograma (Anexo III)

V – DO PERÍODO
1.  O  recadastramento  será  efetuado  no  período  de  07/01/2013  à  29/03/2013,  de 
acordo com o cronograma (Anexo III).
2.  Os servidores e empregados públicos mencionados no item II desta normativa, são 
os  relacionados  no  Anexo  IV,  ativos  na  data  que  entrou  em  vigor  esta  instrução 
normativa, e Anexo V, beneficiários do Instituto de Previdência Municipal.

VI – DAS CONSEQUÊNCIAS DE NÃO SE RECADASTRAR
Aplicação  de  penalidade  disciplinar  –  Advertência,  por  violação  das  proibições 
constantes  do artigo 129, inciso XIX, de inobservância de dever funcional previsto na 
Lei 168/2003 – Estatuto do Servidor. 

VII – DA VIGÊNCIA
Esta  Instrução Normativa  entrará  em vigor  a  partir  de  20  de dezembro de 2012, 
revogadas as disposições em contrário.



ANEXO I -   INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002 de 20 de Dezembro de 2012  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA EXERCÍCIO DE 
CARGO,  FUNÇÃO  OU  EMPREGO  PÚBLICO  NO  MUNICÍPIO  DE  FAZENDA RIO 
GRANDE

Tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso XVI (e suas respectivas alíneas) e inciso 
XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 15 de outubro de 1988, eu 
_____________________________________________________________,  declaro,  a 
quem possa interessar e para os devidos fins,  que não estou impedido(a) de exercer 
função, cargo ou emprego público.
DECLARO  QUE  NÃO  EXERÇO  e  NÃO  estou  LICENCIADO  ou  APOSENTADO de 
qualquer  cargo,  emprego,  ou  função  pública  junto  à  administração  pública  direta, 
autarquias,  fundações,  empresas  públicas,  sociedade  de  economia  mista,  suas 
subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, que 
seja inacumulável com aquele que exerço, em consonância com os incisos XVI e XVII do 
art. 37, da Constituição Federal.
DECLARO estar  ciente  de que devo  comunicar  a  Divisão de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande qualquer alteração que venha a ocorrer em 
meus dados pessoais e de endereço, bem como em minha vida funcional que não atenda 
às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de 
instaurar-se o processo administrativo disciplinar, sem prejuízo de eventuais convocações 
para verificação da Administração.
RESPONSABILIZO-ME pela exatidão e veracidade das informações declaradas, ciente 
de que,  se falsas,  ficarei  sujeito  (a)  às penas previstas no art.  299 do Código Penal  
Brasileiro.

Fazenda Rio Grande, ____ de _________________ de 20____.

______________________________________________
(Assinatura do Servidor)



ANEXO II -   INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002 de 20 de Dezembro de 2012  

DOCUMENTOS ENTREGUES PELO SERVIDOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ

NOME:

CARGO:

O servidor está apresentando os seguintes documentos abaixo:
CARTEIRA DE IDENTIDADE CARTEIRA DE RESERVISTA

CPF FOTO (tirada no ato)

TÍTULO DE ELEITOR CARTEIRA DE MOTORISTA

COMPROVANTE DE VOTAÇÃO CARTEIRA DE TRABALHO

PIS - PASEP COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO FILHOS REGISTRO PROFISSIONAL

ESTADO CIVIL NÚMERO AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA: 

TELEFONE RESIDENCIAL:

TELEFONE CELULAR:

TELEFONE PARA RECADOS:

DECLARAÇÃO DE BENS
Declaro para os devidos fins e nos termos do Artigo 18, § 5º da Lei 168/2003, que possuo os seguintes 
bens:
(     ) Imóveis
(     ) Veículos
(     ) Outros

Declaro ainda, sob as penas do artigo 299 do Código Civil  Brasileiro,  que as informações constantes 
desta, são a expressão da verdade pelas quais me responsabilizo.

Fazenda Rio Grande, ______ de _____________________ de 20____.

_______________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR



ANEXO III -   INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002 de 20 de Dezembro de 2012  

CRONOGRAMA DE RECADASTRAMENTO

ANEXO IV -   INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002 de 20 de Dezembro de 2012  

RELAÇÃO DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS   ATIVOS  

ANEXO V -   INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002 de 20 de Dezembro de 2012  

RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

ANEXO VI -   INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002 de 20 de Dezembro de 2012  

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO FAZPREV
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