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DECRETO N°067/2019-GAB/PMM 
Dispõe sobre os procedimentos a serem 

adotados que visam a entrega de documentos 

e informações em tempo hábil junto ao RH  

da prefeitura Municipal, objetivando a 

alimentação do Sistema eSocial e 

consecutivamente o não recebimento de 

multas por descumprimento da Lei e dá 

outras providências.  

 

 
     O Prefeito Municipal de Medicilândia – Estado do Pará, no uso de suas atribuições, 
que lhes são conferidas pelas Constituições Federal, Estadual e Lei Orgânica deste 
Município. 
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal n°8.373 de 11 de Dezembro de 2014 que instituiu o 

Sistema de Digitação das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - "eSocial". 
 

CONSIDERANDO o prazo que o Município tem para implantar e fazer rodar o Sistema 
"eSocial", cadastrar os servidores; lançar os eventos; recolher os impostos e gerar a 
folha de pagamento. 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1° - Todos os documentos e informações pertinentes aos servidores municipais 
devem ser entregues e informados em tempo hábil junto ao Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura, objetivando a alimentação do sistema eSocial. 
 
Art. 2° - O prazo para a entrega de documentos e informações que trata o Art. 1° deste 
decreto, se encontram listados nas alíneas abaixo relacionadas. 
 
a) A entrega da freqüência dos servidores deve ser entregue até o dia 15 (quinze) de 
cada mês. 
 
b) As novas contratações com a apresentação da documentação exigida para tal; devem 
ser apresentadas dia imediatamente anterior ao inicio da prestação de serviço e 
realizadas somente até o dia 15 (quinze) de cada mês. 
 
c) As alterações de contrato de trabalho; pendências de folha de ponto; e os 
requerimentos diversos, devem ser apresentados até o dia 10 (dez) de cada mês. 
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d) Os requerimentos de solicitação de Férias e/ou Licença Prêmio, deverão ser 
entregues com antecedência de 60 (sessenta) dias, a contar da inicial de pretenso gozo, 
para que seja realizado o levantamento do período aquisitivo. 
 
e) Os requerimentos de solicitação de licença sem vencimento, de acompanhamento de 
cônjuge ou de doença na família, deverão ser entregues com antecedência de 30 (trinta) 
dias. 
 
f) Os atestados médicos deverão ser entregues no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas após o evento, diretamente ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. 
Acidente de Trabalho deve ser comunicado no 1° dia útil ou imediato. 
 
g) As demissões e/ou exonerações deverão ser solicitadas até o dia 20 (vinte) de cada 
mês. 
 
h) A licença maternidade deve ser informada dentro da competência mensal em que 
ocorrer o afastamento. 
 
Parágrafo único - Para todos os efeitos desta Lei, os prazos acima mencionados são 

considerados "corridos", com exceção do último dia de prazo para cumprimento das 
obrigações a que venha cair no fim de semana e/ou feriado, pois este se prorrogará para 
o primeiro dia útil subseqüente. 
 
Art.  3° - Os prazos listados nas alíneas do Art. 2° acima são improrrogáveis, e o não 
cumprimento dos mesmos poderão ensejar multas, por falta e/ou atraso na alimentação 
do sistema do eSocial. 
 
Art. 4° - As eventuais multas geradas pelo sistema serão direcionadas para o 
departamento e/ou secretaria responsável pelo atraso na entrega de documentos e 
informações, ficando a cargo deste a atribuição de efetuar o pagamento da multa. 
 
Art.  5° -  Os Secretários das pastas responderão diretamente e/ou subsidiariamente, 
pelos processos de responsabilidade gerados pela falta de informações entregues no 
tempo hábil para alimentação do sistema eSocial, em todas as esferas Judiciais e 
Administrativas. 
 
Art. 6° - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 17 de Outubro de 2019. 
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 Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Medicilândia – Estado do Pará, aos dezessete (17) dias do Mês 
de Outubro do ano de dois mil e Dezenove (2019).  
 
 
 
 
 

Celso Trzeciak 
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