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RETIFICAÇÃO 

Na Publicação do Diário Oficial do Muniápio do dia 6 de janeiro de 1021, Edição nll 
565, na página 4, 

e, 

No título, onde se lê: 

"PORTARIA Nº 005/2020" 

Leia-se: 

"PORTARIA N2 005/2021" 

Onde se lê: 

"PAULO SÉRGIO BATISTA DE JESUS" 

Leia-se: 

"PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES" 

A Portaria passa a vigorar com o seguinte texto: 

PORTARIA N2 005/2021, DE 4 DE JANEIRO DE 2021 

Dispõe sobre a suspensão temporária de novos 
requerimentos, bem como a suspensão dos efeitos 
financeiros dos atos de aumento com pessoal 
praticados nos últimos 180 dias de mandato até 
ulterior reavaliação. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a necessidade da Administração Municipal proceder com a migração de 
dados do antigo Porta l do Servidor para o novo sistema que será utilizado pela Prefeitura; 

CONSIDERANDO que durante este periodo, o sistema não estará disponível para cadastrar 
novos requerimentos eletrônicos; 

CONSIDERANDO que é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com 
pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão, na 
forma instituída no art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 101/2000. 

RESOLVE: 

Art. 12. SUSPENDER o recebimento de novos requerimentos de servidores municipais, pelo 
período de 30 (trinta) dias, no qual será rea lizado o recadastramento dos mesmos. 

Art. 22. Os novos requerimentos somente poderão ser realizados após o fim do 
recadastramento dos servidores públicos. 

Certificação Digital: REHG7CXV-BA 1 OQC6N-SKRVA37X.HXM4GMHK 

Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.brlba/itapicuru 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/ 08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - /CP Brasil 



~ oFICIA & Prefeitura Municipal 
de ltapicuru 

Município de ltapicuru 
Prefeitura Municipal de ltapicuru 

Gabinete do Prefeito 

Art. 32. SUSPENDER os efeitos financeiros de todos os atos que resulta ram em aumento de 
despesa com pessoal praticados nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao mandato do titular 
do Poder, os quais deverão ser ident ificados, e reavalíados pela Procuradoria Geral do Município, sob 
pena de violação ao art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n2. 101/2000. 

Art. 42. Esta Portaria ent rará em vigor na data de sua Publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, ltapicuru/BA, 4 de janeiro de 2021. 

JOSÉ MOREIJ:It?.~O NETO 

VINÍCIUSA 
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