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Decretos

Prefeitura Municipal de Fátima
Rua José Sarney, s/n, Centro, CEP: 48.415-000.

DECRETO DE EXECUTIVO N.º
129, DE 09 DE AGOSTO DE 2022.
“Dispõe sobre o recadastramento de servidores
públicos efetivos do Município de Fátima/BA e dá
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, considerando a necessidade
de atualização dos dados cadastrais dos servidores públicos municipais ocupantes de
cargos efetivos, observando-se que para este fim se faz necessário a identificação do
servidor (a), sua qualificação, lotação e enquadramento funcional, bem como outras
informações consideradas fundamentais para adequada e eficiente gestão administrativa
e conformação do quadro de pessoal,

DECRETA:
Art. 1º. Ficam os servidores públicos municipais ocupantes de cargo público de
provimento efetivo, pela administração direta do Poder Executivo Municipal,
convocados para o recadastramento funcional, visando a atualização periódica e
sistemática de seus dados cadastrais, por intermédio do órgão responsável pela área de
Recursos Humanos.
Parágrafo único: O setor de Recursos Humanos ficará encarregado pela coordenação,
acompanhamento e efetivação do procedimento de recadastramento funcional,
promovendo a recepção de todos os documentos apresentados pelos servidores
municipais, conforme relação e prazos dispostos neste decreto, devendo proceder com o
lançamento e atualização de dados no sistema de pessoal desta Prefeitura Municipal.
Art. 2º. O Recadastramento Funcional reger-se-á pelas disposições deste ato
regulamentar, abrangendo todos os servidores municipais ativos, com inclusão dos
servidores que eventualmente tenham sido colocados à disposição de outros órgãos ou
entidades dos Poderes da União, Estados e Municípios, por meio de cessão,
independente do ônus da remuneração.
§1º Os servidores públicos municipais da administração pública direta do Poder
Executivo Municipal cedidos aos órgãos ou entidades da União, dos Estados e de outros
Municípios deverão apresentar até o dia 12 de setembro de 2022, pedido de ratificação
do ato de sua cessão ou disposição, devendo ser dirigido ao Prefeito Municipal,
acompanhado das seguintes informações e documentos:
a)

Órgão ou entidade de origem, com indicação de sua última lotação funcional;
e-mail: prefeito@fatima.ba.gov.br
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b)
c)
d)
e)
f)

Órgão ou entidade cessionária, com indicação de sua atual lotação funcional;
Função exercida no órgão ou entidade cessionária;
Início e previsão de término da cessão;
Expressa confirmação de que deseja permanecer cedido;
Cópia do termo de cessão vigente;

§2º O pedido de ratificação da cessão mencionada no §1º deverá ser protocolizado junto
a sede desta Prefeitura Municipal.
§ 4º Caso não seja requerida a ratificação da cessão até o dia 12 de setembro de 2022, o
servidor deverá se apresentar no órgão ou entidade de origem, sob o risco de incorrer
em falta.
Art. 3º. O período de recadastramento dar-se-á, impreterivelmente, de 10 de agosto a 12
de setembro de 2022, nos horários de 8h00min às 12h00min e das 14h00min às
17h00min, de acordo com o cronograma previsto no Anexo I, deste Decreto.
Art. 4º. O recadastramento será feito, exclusivamente, pelo envio eletrônico de todos os
documentos e informações devidamente digitalizados e legíveis, através do e-mail
recadastramentorh2022@gmail.com (todos os arquivos deverão ser encaminhados por
e-mail em uma única mensagem), será admitido, excepcionalmente, o comparecimento
pessoal do servidor no Setor Pessoal, mediante agendamento prévio, através do número
de telefone - (75) 998142882, quando devidamente justificado, observado o limite
máximo de atendimento diário de 10 pessoas, em horários distintos.
Art. 5°. Serão necessárias para o recadastramento todas as informações solicitadas no
formulário especificado no Anexo II.
§1º O servidor deverá anexar ao formulário preenchido (anexo I) e assinado cópia dos
documentos a seguir mencionados:
a) Carteira de Identidade e CPF;
b) Foto 3 X 4, atualizada, em fundo branco (a foto deverá ser encaminhada junto aos
demais documentos em formato de imagem);
c) Comprovante de residência atualizado;
d) Certidão de quitação eleitoral;
e) Certidão de casamento e/ou averbação da separação judicial ou divórcio;
f) Certidão de nascimento dos filhos até 14 (quatorze) anos (se houver);
g) Carteira de registro profissional (se houver);
h) Carteira de habilitação (para o servidor que ocupa cargo de motorista);
i) Comprovante de vacinação contra o Covid-19;
j) Comprovante do grau de escolaridade, conforme exige o cargo que ocupa (conclusão
do Curso do Ensino Fundamental, Médio ou Superior), cópia autenticada em cartório;
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k) Comprovante e/ou Declaração da instituição (autenticado em cartório) que estiver
cursando Mestrado ou Doutorado, com base no que dispõe o art. 36 da Lei n° 287 de 12
de março de 2008 - Plano de Carreira do Magistério - a qual dispõe: O Membro efetivo
do Magistério poderá ser contemplado com licença remunerada, ou bolsa de estudo,
para qualificação profissional em Mestrado ou Doutorado, cópia autenticada em
cartório;
l) Certificado de Conclusão de Curso de Especialização, Mestrado ou Doutorado
(autenticado em cartório), cópia autenticada em cartório;
m) Documentos comprobatórios da realização de cursos de qualificação ou
aperfeiçoamento profissional (ex: certificados, declarações e outros), cópia autenticada
em cartório;
n) Comprovante com o nº do PIS/PASEP (cartão cidadão, extrato do PIS/PASEP ou
registro na CTPS);
o) Cópia de um contracheque atualizado, para servidores com mais de um vínculo de
emprego em outros entes;
p) Declaração que não cumula cargos ilegalmente (art. 37, XVI, CF) e de que não
sofreu penalidade incompatível com o exercício do cargo público, conforme Anexos III,
deste decreto;
q) Declaração de recebimento de aposentadoria pelo RGPS, conforme Anexo IV;
r) Declaração de atualização de cadastro, conforme anexo V;
s) Documento Judicial que autoriza o desconto de pensão alimentícia (se houver);
t) Ato administrativo de nomeação e posse para os servidores que ocupam cargo
público efetivo municipal.
§2º Todos os documentos apresentados no processo de recadastramento deverão ser
auferidos pelo setor de Recursos Humanos, que deverá verificar e atestar a veracidade
da documentação apresentada, ficando autorizada a convocar, quando necessário, o
servidor para prestar os esclarecimentos referentes às informações prestadas, inclusive
podendo requisitar a apresentação dos originais, para constatar sua autenticidade.
§3º. Sujeitar-se-ão à responsabilização cível, penal e administrativa os servidores
públicos que omitirem ou prestarem incorretas ou incompletas informações relevantes
para o procedimento de recadastramento funcional.
Art. 6º. Os servidores públicos municipais que deixarem de se recadastrar no prazo
estabelecido no presente decreto serão automaticamente suspensos da folha de
pagamento, a partir do mês subsequente ao do não comparecimento e, somente depois
de prestadas as devidas informações, poderão ter seus pagamentos restabelecidos,
incluindo-se todos os créditos ou valores acumulados a que tiver direito.
§1º O restabelecimento do pagamento remuneratório dependerá do comparecimento do
servidor no setor de Recursos Humanos para a realização da atualização cadastral.

e-mail: prefeito@fatima.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJHDOTY1MTHDMEJGMJM4QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
5 - Ano XVI - Nº 2724

Fátima

Prefeitura Municipal de Fátima
Rua José Sarney, s/n, Centro, CEP: 48.415-000.

§2ºO servidor público municipal que, em razão de moléstia grave, estiver
impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata este decreto deverá apresentar
ao setor de Recursos Humanos, no prazo previsto no art. 3º, a respectiva justificativa e
documentação comprobatória.
§3º Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, o servidor público municipal deverá
comparecer ao setor de Recursos Humanos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do
término do período de recadastramento, ou quando cessar a moléstia, a fim de
regularizar sua situação cadastral.
Art. 7º. Os casos omissos serão apreciados pela Secretaria Municipal de Administração
que deverá adotar a implementação das medidas cabíveis.
Art. 8º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em sentido contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Fátima (BA), em 09 de agosto de 2022.

Fábio José Reis de Araújo
Prefeito Municipal de Fátima
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ANEXO I
CRONOGRAMA DE RECADASTRAMENTO FUNCIONAL
2022.
DEMAIS
SECRETARIAS

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

EDUCAÇÃO

SAÚDE

INÍCIO : 10/08/2022
TÉRMINO:18/08/2022
Centro de Custo
Segurança Pública

INÍCIO : 19/08/2022 INÍCIO :25/08/2022
INÍCIO:06/09/2022
TÉRMINO:24/08/2022 TÉRMINO:05/09/2022 TÉRMINO:12/09/2022
Centro de Custo
Centro de Custo
Centro de Custo
Secretaria de
Fundeb 70%
Saúde/Funcionários
Assistência Social
Fundamental

Serviços
Auxiliares/Manutenção
Contabilidade

Fundeb 70% Infantil

Saúde/Secretaria

Fundeb 70%
Operacional/ADM

Saúde/Endemias

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico

Educação MDE

Agentes
Comunitários de
Saúde

Obras

Saúde/Vigilância
Sanitária
Saúde/Atenção Básica
II

Saneamento

Limpeza

Saúde/Vigilância
Epidemiológica

Secretaria de Cultura
Esporte e Lazer

Observação: O servidor deverá consultar seu contracheque para verificar o
centro de custo ao qual está vinculado.
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ANEXO II
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Por ser expressão da verdade, firmo a presente.
Fátima, _____ de ____________de 2022.
___________________________________________
Servidor(a)
Matrícula Funcional nº

e-mail: prefeito@fatima.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJHDOTY1MTHDMEJGMJM4QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
9 - Ano XVI - Nº 2724

Fátima

Prefeitura Municipal de Fátima
Rua José Sarney, s/n, Centro, CEP: 48.415-000.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Eu________________________________
infra-assinado,
portador(a)
do
RG
nº_________________, inscrito(a) no CPF sob o nº _________________, diante do quanto
disposto na Constituição Federal, no seu artigo 37, incisos XVI1 e XVII, cujos dispositivos
legais regram a respeito da acumulação de cargos, empregos e funções no âmbito da
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, estendendo a referida proibição a
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, DECLARO para todos os
efeitos legais e sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da
legislação vigente, que, para fins de acumulação remunerada:
( ) exerço
( ) não exerço
( ) outro cargo
( ) emprego
vedada pela disposição constitucional em vigor.

( ) função pública, cuja acumulação não é

Obs. Os campos abaixo somente deverão ser preenchidos em caso do declarante ocupar outro
cargo, emprego ou função pública.
1) IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE /CARGO
Unidade: .............................................................Fone:.......................... Endereço:
..............................................................................................
Bairro: ..............................................................Cidade: ........................
Cargo/emprego/função: ....................................Regime Jurídico:...........
2 – HORÁRIO DE TRABALHO
Dia da Semana
2ª Feira
3ª Feira
4ª Feira
5ª Feira
6ª Feira
Sábado

Entrada

Saída

Entrada

Saída

TOTAL DA CARGA HORÁRIA SEMANAL: ______________________________

11

CF/88: Art. 37. (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) a) a de
dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) b) a de um cargo de professor com outro
técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001).
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Esclareço que a distância entre as unidades em que vou atuar é de aproximadamente_____km e
que utilizarei_________________________como meio de transporte, gastando no
percurso_______horas e ______minutos.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, em _____ de

____________de 2022.

____________________________________________
Servidor(a)
Matrícula Funcional nº

e-mail: prefeito@fatima.ba.gov.br
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA PELO REGIME
GERAL DA PREVIDÊNCIA.

Eu, ________________________________________________________________ ,
abaixo assinado(a), brasileiro(a), estado civil __________________, portador do RG nº
__________________, inscrito no CPF sob o nº ____________________, DECLARO,
sob as penas do art. 299 do Código Penal, que:
(

) NÃO recebo aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – INSS;

(
) RECEBO aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – INSS, em
razão do exercício do cargo público efetivo no Município de Fátima, matrícula
funcional _________________________.

Estou ciente que declaração falsa ou diversa de fato ou situação real ocorrida, além de
obrigar à devolução de eventuais importâncias recebidas indevidamente, quando for o
caso, sujeitar-me-á às penalidades previstas nos arts. 171 e 299 do Código Penal.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Fátima, _____ de ____________de 2022.

________________________________________
Servidor(a)
Matrícula Funcional nº
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Eu,
______________________________________________________________,
portador(a) do RG:____________________ e CPF:_____._____._____-___, residente
e domiciliado(a) à_________________________________________________, no qual
ocupo o cargo de _________________________, do quadro de servidores da Prefeitura
Municipal de Fátima, DECLARO QUE, informei à Secretaria Municipal de
Administração (Setor de RH), a título de atualização do meu cadastro funcional, sempre
que mudar de endereço, telefone e-mail e alteração no número de dependentes; assim
como, qualquer outras informações relevantes à manutenção contínua do meu cadastro
funcional.
Sendo o que havia a declarar e por ser expressão da verdade, firmo a presente
declaração.

Fátima-BA, ______/__________________/_______

___________________________________________________
Assinatura do Servidor(a)
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