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PORTARIA N!! 013/2021, DE 4 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre o recadastramento de servidores
efetivos da Adm inistração Direta do Poder
Executivo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
e no que t ange a Lei Orgânica do Município de ltapicuru/BA.
CONSIDERANDO a necessidade de atuali zação periódica dos dados cadast rais do pessoal
em atividade com o escopo de t raça r políticas de valorização do servidor público, bem como
adequar a distribuição dos recursos humanos da Administração Di reta e Autárq uica;
CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas objetivando dar maior
controle e celeridade à Secretaria Municipal de Administração, com a finalidade de buscar a
melhoria da qualidade das informações como instrumento de gestão de recu rsos humanos;
CONSIDERANDO as medidas de prevenção, em virtude da pan demia causada pelo
COVID-19;
RESO LVE:

Art. 12. Os servidores públicos efetivos da Administração Direta do Poder Executivo
deverão se recadastrar, nas condições definidas neste Decreto, com a fina lidade de promover a
atualização de seu s dados.
Art. 22. O período de recadastrament o dar-se-á, impreterivelmente, no período de 30
(trinta) dias, iniciando dia 12/01/2021, no período de 08:00h às 14:00h, de segunda a sexta-feira.
Art. 32. O recadastramento dar-se-á por meio presencial nos locais indicados no Art. 42,
devendo ser adotados todos os protocolos de prevenção e combate à Pandemia do novo
Coronavírus.
Parágrafo Único. Os servidores públicos efetivos poderão realizar o AGENDAM ENTO
PRÉVIO do recadastramento, mediante ligação telefônica ou do aplicativo What sApp, do período
das 08:00h às 14:00h, por meio dos seguintes cont atos:

1- Saúde -telefone: (75) 9 9716-7263 -servidor responsável: Jade Natali Silva Sant os;
li - Educação -telefone: (7S) 9 9902-1660-servidor responsável: José Eliano de Andrade
e Ramone Alves dos Santos;

Ili - Administ ração e demais Secretarias - t elefone: (75) 99882-9482 - servidor
respon sável: Danilo Miranda Rodrigues.
Art. 42. O recadastramento dar-se-á nos locais abaixo indicados, devendo ser adotados
todos os prot ocolos de prevenção e combate à Pandemia do novo Coronavírus, inclusive o uso
obrigatório de máscara:
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1 - Os servidores públicos efetivos ligados à Secretaria Municipal de Saúde deverão
comparecer na Rua Osvaldo Ca ldas Barreto, n2 38, Centro, CEP 48475-000, sede da Secretaria
Municipal de Saúde;

li - Os servidores públicos efetivos vinculados à Secretaria Municipal de Educação
dever:lo se dirigi r à sede da Secretaria Universidade Aberta do Brasil - UAB, antiga Escola Dr.
João Pondé, no acesso da Praça da Bandeira, ao lado da Prefeitura Municipal de ltapicuru-BA;
Ili - Os servidores públicos efetivos vincu lados à Secretaria Municipal de Administração
e da s demais Secretarias deverão se dirigir à sede da Secretaria Universidade Aberta do Brasil UAB, antiga Escola Dr. João Pondé, através do acesso dos fundos, situado na Rua Floriano Peixoto,
ao lado do prédio da Prefeitura Municipal de ltapicuru-BA.
Art. 52. O servidor público efetivo, no momento do recadastramento deverá estar
munido do formulário de recadastramento, e apresentar os seguintes documentos originais:
1 - documento de identidade reconhecido legalment e em território nacional, com
fotografia RG;

li - cadastro nacional de pessoa física - CPF;
Il i - comprovante de residência atualizado;
IV - título eleitoral;
V - CTPS - Carteira de trabalh o/profissional.
§12. O formulário de recadastramento constará no ANEXO I deste decreto, bem como
estará disponível nas Sedes das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e no Setor de
Recu rsos Humanos na Sede da Prefeitura Municipal.
§22. Além dos documentos elencados no Art. 32, o servidor público efetivo deverá
responder demais questionamentos do servidor responsável pelo recadastramento.
Art. 62. o servidor público que, sem justificativa, deixar de se recadastrar no prazo
supracitado terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
Parágrafo único. O pagamento a que se refere o "caput" deste artigo será restabelecido
quando da regularização do recadastramento na forma determinada por este Decreto.
Art. 72. Responderá nos termos da legislaç:lo pertinente, o servidor público que ao se
recadastrar prestar informações incorretas ou incompletas.
Art. 82. Caberá a Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 20 (vinte) dias
contados do término do recadastramento, apresentará o relatório fina l ao Prefeito.
Parágrafo único. As conclusões alcançadas pela Secretaria Municipal de Administração,
após o processamento dos dados colhidos ao longo do recadastramento, servirão de base para
a tomada das providências cabíveis, inclusive para fins de preservação e restituição ao Erário,
bem como para apuração de responsab ilidades, observados os procedimentos legais.
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Art. 92, A Secretaria Municipal de Administração editará as instruções complementares
a este Decreto para assegurar a efetividade do recadastramento.
Art. 10. Fica, para este fim, constituída a Comissão Municipal de Recadastramento, sob

a coordenação dos servidores adiante nominados, integrantes do quadro da Secretaria Municipal
de Administração: Presidente: José Marcos Andrade Menezes, CPF nº. 175.949.738-01; VicePresidente: Saul dos Santos Ferreira, CPF n~ 042.817.885-57; Secretário: La éreio do Carmo Alves,
CPF n2 033.446.605-94.
Art. 11. Fica obrigatório o uso de máscaras e disponibilidade de álcool em gel em todos
os órgãos integrantes da Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Art. 12. Ficam dispensados de suas atividades todos os servidores municipais
considerados vulneráveis para complicações decorrentes da infecção por COVID-19, que
apresentam as seguintes condições:
1- idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

li - diabetes insulinodependente;
111- insuficiência rena l crônica;
IV - doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada
ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose;
V - doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hlpertensiio arterial sistémica
severa;
VI - imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem uso de
imunossupressores;
VII - obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40 (quarenta);
VIII - cirrose ou insuficiência hepática;

IX- gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano de idade;
X - doença falciforme, excetuando-se os servidores com traços da doença.
§12. Os servidores públicos efetivos que estejam dentro do grupo de risco, deverão, no
momento do recadastramento, comprovar tal condição por meio de re latório médico que será
submetido ao médico de saúde ocupacional do município, sendo admitid os apenas aqueles
emitidos a partir de junho de 2020.
§22. Fica suspensa a concessão de novas conversões de pecúnias em licenças prêmios.
Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ito, ltapicuru/BA, 4 de janeiro de 2021.

JOSÉ MOREIR) DE CARVAL O NETO
Prefeito
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FORMU LÁRIO DE RECADASTRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO

DADOS PESS0Als11.ll:1pUMENTO/ENDERECO .
01.Nome'.
02. RG:
04. Data de Nascimento:

1 05. Naturalidade:

103. CPF: 1
j

106.UF: 1

07. Endereço Residenciat
08. Telefone

DAl)OS FUNCJ01,1caIS;f\,':cc'\·:c,=·-,·
09. Data da Admissão:

\ ili%":·> -.::: '\l<

ti'-L
I

I

10. Secretaria de Origem:
11. Secretaria ou órgão de Lotaçilo:

--~,:

··-·----·-

12.Cargo:

12.1. Chefe Imediato:
13. P~sul ou1ro cargo público:

i I Sim

1 1Não

LJ União

LI Esta®

14. Caso positivo, qual cargo:
15. Qual Esfera:

lJ Município

Onde?

16. Em caso negativo ao item 13, oo seja, não tando ootro vinculo, a~irw a declaração abaÕ<o:

12~clara~ da.Ans~ru:i;i !JllA~úm11!Q d!l l::ilU:Q E1111çã12 ii111 !:;1111l[f:iQ 1111 Admiu~trnçi'iQ ~1b1ic11
Oecla!O, por meio do presente, que não EXERÇO OU NÃO ACUMULO ILEGALMENTE cargo, função w emprego público junto à
adminislração pública direta. autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de ecooomia mista, suas subsidiárias e
sociedades controladas direta oo indirelamente pelo poder p(lblieo, de coolormidade oom os incisos XVI e XVU do arl. 37, da
Constituição Federal de 1988.

Assinarura do Servidor Público

Recorte aq_,.ti e eutregne esta ,ia ao servidor:

~...-:::z - - - - - - - - - - - - ENTREGUE POR:

RECEBIDO POR:

Nome:

Data:
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