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DECRETO Nº. 040, DE 05 DE JANEIRO DE 2017.  

 

   

“Dispõe sobre o Recadastramento dos Servidores 

efetivos da Prefeitura Municipal de Matina, BA e dá 

outras providências”.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINA, BA, no uso das atribuições legais 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente à espécie, 

 

CONSIDERANDO o início da atual gestão, momento este em que faz necessária 

a identificação do acervo de recursos humanos deste ente municipal, visando atender à 

eficiência na consecução do interesse público local; 

 

CONSIDERANDO que desde a instituição da administração pública direta do 

município de Matina, em 1.º de janeiro de 1.990, até a presente data, não foi realizado 

recadastramento dos servidores públicos municipais,    

 

 

DECRETA:  

 

 

Art. 1º. Instituir recadastramento e convocar todos os servidores do quadro 

efetivo do Município de Matina, BA, para a realização recadastramento.   

 

Art. 2º. O Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais de que trata o 

art. 1º deste Decreto possui caráter obrigatório e será realizado na forma a saber:   

 

Art. 3º. O período de recadastramento dar-se-á, impreterivelmente, de 11 a 20 de 

janeiro de 2017, em dias úteis, nos horários compreendidos entre 8h e 12h, e entre 14h e 

18h, e será dividido por Secretarias, conforme tabela abaixo: 

 

SECRETARIA DATAS PARA 

RECADASTRAMENTO 

Secretaria Municipal de Educação, Esportes, 

Cultura e Lazer 

11, 12, 13 de janeiro de 2017 

Secretaria Municipal de Saúde 16, 17 de janeiro de 2017 

Secretarias Municipais de Administração,  

Finanças e Ação Social 

18 e 19 de janeiro de 2017 

Secretarias Municipais de Obras e Serviços 

Públicos, Agricultura e Abastecimento e 

Meio Ambiente, Planejamento, Comunicação  

20 de janeiro de 2017 
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Art. 4º. Fica estabelecido como o local para o recadastramento de que trata este 

Decreto o Departamento de Recursos Humanos deste município, sediado na Prefeitura 

Municipal, situada na Praça Helena Carmem Donato, s/n.º, Centro, Matina, BA. 

 

Art. 5º. O Recadastramento dos Servidores Públicos Municipal será feito 

mediante o comparecimento pessoal, apresentação de documentos e preenchimento do 

formulário de recadastramento.  

 

§ 1º O servidor deverá anexar ao formulário de que trata o parágrafo anterior, 

cópia dos documentos a seguir mencionados:  

 

I - Carteira de Identidade, CPF, título de eleitor;  

II - Certidão de casamento e/ou averbação da separação judicial, divórcio;  

III - Carteira habilitação (se motorista);  

IV - Identidade Militar (se militar), ou Carteira de Reservista;  

V - Comprovante com numero do PIS/PASEP (que não seja contracheque);  

VI - Comprovante de endereço atualizado;  

VII - Certificado de conclusão do curso do 1º e/ou 2º grau ou diploma (nível 

superior);  

VIII - Certificado de conclusão de curso de especialização, Mestrado ou 

Doutorado;  

IX – Cópia do último contracheque;  

X - Certidão de Nascimento dos Filhos, menores de 21 anos ou inválidos de 

qualquer idade, quando houver; 

XI – Comprovante da autorização do afastamento ou disposição a outro órgão;  

XII – Declaração do Secretario da pasta, atestando onde o servidor está lotado e 

onde está desempenhando suas funções.  

 

Art. 6º. O servidor público municipal que deixar de se recadastrar no prazo 

estabelecido na presente Portaria terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis.  

§ 1º O pagamento a que se refere o caput deste artigo será restabelecido quando 

da regularização do recadastramento pelo servidor municipal.  

§ 2º O servidor público municipal que, em razão de moléstia grave, estiver 

impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata este Decreto, deverá 

apresentar à Comissão Municipal de Recadastramento, no prazo previsto no art. 3º, a 

respectiva justificativa e documentação probatória.  

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, o servidor público municipal 

deverá comparecer ao Setor de Recursos Humanos no prazo de 30(trinta) dias, a contar 

do término do período de recadastramento, a fim de regularizar sua situação cadastral.  
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Art. 7º. O servidor público municipal responderá civil, penal e 

administrativamente pelas informações falsas ou incorretas, que prestar no ato do 

Recadastramento.  

 

 

Art. 3º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário.  

 

         

            GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia, 

em 05 de janeiro de 2017.                

   

 

   

Juscélio Alves Fonseca 

Prefeito Municipal 


