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MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

DECRETO N.º 9.301, DE 15 DE MARÇO DE 2010 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

CONSIDERANDO a necessidade de atualização periódica dos dados cadastrais dos servidores 

públicos municipais ativos, bem como de informações necessárias à administração do Regime 

Próprio de Previdência do Município, 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1º Fica instituído o Recadastramento Anual dos Servidores Públicos Municipais, 

ocupantes de cargos efetivos, comissionados e empregos públicos no âmbito da Administração 

Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Município de Cascavel. 

 

Art. 2º Os servidores públicos municipais, ocupantes de cargos efetivos, comissionados e 

de empregos públicos, em atividade, deverão se recadastrar bienalmente, com a finalidade de 

promover a atuação de seus dados cadastrais. (Alterado pelo Decreto Municipal n.º 10.310, de 

07 de dezembro de 2011). 

§1º. No exercício de 2010, o recadastramento deverá ser efetuado no período de 

01/04/2010 a 15/06/2010. 

§2º. No exercício de 2014 e a cada biênio, os servidores públicos municipais deverão se 

recadastrar no período de fevereiro. (Alterado pelo Decreto Municipal n.º 10.310, de 07 de 

dezembro de 2011). 

§3º. Os servidores que no período do recadastramento tiverem ingressado no serviço 

público municipal nos últimos 06 (seis) meses, ou tenham alterado de cargo mediante aprovação 

em novo concurso público, ficam isentos de efetuar o recadastramento naquele biênio. (Alterado 

pelo Decreto Municipal n.º 10.310, de 07 de dezembro de 2011). 
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Art. 3º Nos casos de servidores que acumulem cargo ou emprego público, o 

recadastramento deverá ser procedido por pessoa e não por vínculo. 

 

Art. 4º Os servidores públicos municipais, ocupantes de cargos efetivos e de empregos 

públicos, que vierem a se afastar e/ou licenciar-se após o período estipulado para o 

recadastramento no parágrafo 1º do artigo 2º deste Decreto, deverão efetuar o recadastramento 

nas mesmas datas e condições estipuladas para os servidores em atividade. 

 

Art. 5º O recadastramento deverá ser efetuado via internet, no portal do servidor do 

Município, no endereço eletrônico http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/ por meio de 

senha de acesso ao sistema de recadastramento, no qual os servidores poderão alterar e incluir 

dados. (Alterado pelo Decreto Municipal n.º 10.310, de 07 de dezembro de 2011). 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os servidores públicos municipais, sem acesso à internet em seu 

local de trabalho ou domicílio, ou que não tenham familiaridade no acesso à internet, deverão 

efetuar seu recadastramento na unidade de Gestão de Pessoas do órgão de lotação. 

 

Art. 6º Os servidores públicos municipais que alterarem ou incluírem dados cuja 

apresentação de documentos seja obrigatória, deverão apresentar a(s) cópia(s) na unidade de 

Gestão de Pessoas do órgão de lotação, para que seu recadastramento seja validado. 

§1º. O servidor que efetuar seu recadastramento no último dia previsto para se 

recadastrar terá 03 (três) dias úteis para apresentar a documentação. 

§2º. O manual de instruções referente ao recadastramento que trata este Decreto estará 

disponível no endereço eletrônico mencionado no artigo 5º, o qual trará os campos que serão 

obrigatórios à apresentação de documentos para a validação quando sofrerem alteração ou 

inclusão de dados. 

§3º. Não serão validados os recadastramentos dos servidores que não apresentarem na 

totalidade a documentação ou apresentarem de forma diferente da estabelecida. 

 

Art. 7º O não recadastramento ou a não validação do recadastramento acarretará na 

suspensão do pagamento da remuneração. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento da remuneração suspensa somente será 

restabelecido quando houver a regularização do recadastramento de que trata este Decreto. 

 

Art. 8º Os servidores públicos municipais que omitirem dados ou prestarem informações 

incorretas ou incompletas serão responsabilizados nos termos da Lei. 

 

Art. 9º Findo os prazos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º deste Decreto 

para o recadastramento, serão disponibilizados por meio eletrônico, relatórios às unidades de 

Gestão de Pessoas contendo a relação dos servidores e/ou empregados públicos não 

recadastrados. 

 

Art. 10 Caberá à Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Recursos 

Humanos – coordenar, controlar e acompanhar o recadastramento de que trata este Decreto. 

§1º. Os órgãos da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional deverão 

participar, no âmbito de suas respectivas competências, da execução do recadastramento, 

facilitando a divulgação, indicando servidores de suas respectivas unidades de Gestão de 

Pessoas para a realização, acompanhamento e orientação dos demais servidores, conforme 

disposto neste Decreto. 

§2º. Será disponibilizada, no contra-cheque do mês de março/2010, senha para o acesso 

ao sistema de recadastramento para os servidores que ainda não possuem senha cadastrada no 

Portal do Município no espaço Servidor Online. A senha deverá ser alterada no primeiro acesso 

ao sistema de recadastramento. 

 

Art. 11 Fica delegada competência ao Departamento de Recursos Humanos para 

estabelecer os procedimentos operacionais necessários à efetivação do recadastramento de que 

trata este Decreto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para os fins deste Decreto são considerados procedimentos 

operacionais necessários ao recadastramento, ações como a fixação de períodos, dias, horários 

e locais para o comparecimento dos recadastrandos, a definição dos documentos obrigatórios e 
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sua respectiva forma de apresentação, além de outros atos indispensáveis à plena execução do 

recadastramento e de suas finalidades. 

 

Art. 12 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO 

Cascavel, 15 de março de 2010. 

 

 

 

EDGAR BUENO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

ALISSON RAMOS DA LUZ 

Secretário Municipal de Administração 


