
  
 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

 

 

Fazenda Santa Cruz, Rodovia PB-077, s/n, CEP: 58.393-000 – Pilões-PB. 
CNPJ 08.786.626/0001-87 – Tel. 35021102 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE SERVIDORES 

 

Todos os Servidores do Poder Executivo Municipal ficam 

Convocados a Comparecer à Coordenadoria de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, para apresentação 
de documentos. 

 

A Prefeitura Municipal de Pilões, Estado da Paraíba, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede a Fazenda Santa Cruz, s/n, Rodovia PB 077, Centro, nesta cidade, por 
intermédio da Coordenadoria de Recursos Humanos, CONVOCA, através do presente, todos 
os Servidores Públicos Municipais da Prefeitura, titulares de cargo público de provimento 
efetivo, comissão, contrato e agentes políticos, cadastrados no sistema de Folha de 
Pagamento, de forma URGENTE, para realizarem atualização dos dados, com cópias das 
certidões de nascimento e, principalmente, com cópia do CPF, dos seus dependentes, com 
idade até 21 anos, para fins de salário família e dedução de IRRF.  

No caso do não comparecimento, a consequência será o não recebimento de valor da cota 
do salário família para aqueles que recebem até R$: 1.655,98 (Hum mil, seiscentos e 
cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), com dependentes com idade até 14 
(quatorze) anos, bem como o aumento do desconto do IRRF no contracheque do servidor 
com dependentes inscritos com idade até 21 anos conforme INRFB.  

Tal medida será tomada para atender os pré-requisitos do eSocial, exigência do Governo 
Federal. 

A documentação exigida poderá ser entregue na Coordenadoria de Recursos Humanos, que 
funciona na sede Administrativa da Prefeitura, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou, 
ainda, digitalizado em formato PDF, enviados para o endereço de e-mail 
drhpmp@outlook.com, com o assunto: Documentos dos Dependentes – Servidor (nome do 
servidor), até o dia 10 de novembro do corrente ano. 

 

Prefeitura Municipal de Pilões/PB, 28 de outubro de 2022. 

 

 
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE 

Prefeita Constitucional  
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