MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA REALIZA CENSO ANUAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
OS SERVIDORES ATIVOS EFETIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DEVERÃO COMPARECER NO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
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A Prefeitura de Iúna está realizando o Censo Anual dos servidores públicos. A atualização
é voltada aos servidores ativos efetivos, aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de
Iúna. O censo é obrigatório no mês de aniversário de cada servidor. Os aniversariantes dos
meses de janeiro a julho de 2016, deverão comparecer ao setor de Recursos Humanos até o dia
31 de julho, para os demais meses, será conforme a data de aniversário.
O não comparecimento ao Censo Anual no mês de aniversário, na forma estabelecida no art.
3º, §1º, acarretará a suspensão da remuneração a partir da folha de pagamento do mês
subsequente e somente será restabelecido quando da regularização da situação funcional do
servidor faltante.
O servidor deverá ir até o setor de Recursos Humanos para fazer a atualização de seus
dados, munidos dos seguintes documentos:
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- Conjunto de dados pessoais do servidor, composto pelo nome, filiação, data de nascimento,
estado civil e naturalidade, que serão comprovados mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
- Carteira de Identidade;
- Título de Eleitor;
- Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- Extrato do PIS/PASEP;
- Carteira de Motorista (para todos os servidores que dirigem os veículos da frota municipal)
- Endereço do domicílio, mediante Comprovante de Residência;
- Documento que comprove a data do primeiro emprego do servidor, no caso de CTPS, parte da
foto, qualificação e primeiro registro de contrato.
- Conjunto de dados de seus dependentes, para fins previdenciários e de imposto de renda;
- Certidão de casamento ou nascimento, atualizada.
- Cópia da Declaração Anual de Imposto de Renda, em envelope devidamente lacrado.
- Demais informações complementares, tais como raça ou cor, endereço de e-mail, número
de telefone, dados bancários, por serem declaratórios, não precisam de comprovação, e
deverão ser informados da entrega dos documentos supramencionados.
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