
 
 

 

DECRETO Nº 013, DE 11 DE JANEIRO DE 2017. 

 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE 

RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS ATIVOS DOS ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68 da Lei Orgânica do Município e demais 

disposições legais e constitucionais, 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1° - Fica determinado o recadastramento dos servidores públicos ativos do 

Município de Caetité, que recebem salários através da folha de pagamento de pessoal, o 

qual passa a ser disciplinado pelo presente Decreto. 

Art. 2° - O recadastramento de que trata o art. 1º desse Decreto é obrigatório 

para todos os servidores públicos e tem por finalidade atualizar os dados cadastrais e 

validar o Quadro de Pessoal dos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder 

Executivo Municipal. 

§ 1° - O recadastramento de pessoal consiste na atualização de dados cadastrais 

necessários para a correta implantação e operacionalização do Sistema Digital de 

Recursos Humanos, além da preservação da integridade do seu banco de dados. 

§ 2 ° - O recadastramento deverá conter, entre outras informações, as relativas 

a: data e forma de admissão, posse, exercício, enquadramento, local de trabalho, regime 

e jornada de trabalho, vinculo de trabalho, evolução na carreira, direitos e vantagens 

adquiridos e PASEP. 

§ 3° - O recadastramento será realizado, presencialmente, no Auditório 

Municipal, localizado na Praça da Catedral, s/nº - Centro, nesta cidade. 

 



 
 

 

Art. 3° - As informações preenchidas e confirmadas pelos servidores públicos 

ficarão armazenadas num banco de dados do Sistema Digital de Recursos Humanos, 

para fins de auditoria e outras necessidades que venham a ocorrer. 

Art. 4° - As Secretarias e/ou unidades equivalentes deverão informar a 

matrícula e os nomes dos chefes imediatos dos servidores recadastrados, com os seus 

respectivos locais de trabalho. 

Art. 5° - Os chefes imediatos deverão confirmar os nomes dos servidores que 

se encontram sob a sua responsabilidade e os seus respectivos locais de trabalho.  

Art. 6° - Os dados cadastrais do servidor licenciado ou afastado a qualquer 

título deverão ser informados pela chefia imediata, sendo posteriormente confirmados 

pelo servidor tão logo retorne às suas atividades. 

Art. 7° - Os servidores públicos não recadastrados serão automaticamente 

suspensos da folha de pagamento após a constatação do fato e, somente depois de 

prestadas as devidas informações, poderão ter seus pagamentos reestabelecidos, 

incluindo-se todos os créditos ou valores acumulados. 

Art. 8° - A folha de pagamentos dos servidores públicos em atividades na 

Administração Municipal será elaborada pelo Sistema Digital de Recursos Humanos, 

com base nas informações fornecidas no recadastramento. 

Art. 9° - A liberação dos recursos financeiros pela Secretaria da 

Administração, Planejamento e Finanças para o pagamento dos servidores públicos 

previstos no art. 12, deste Decreto será feita com base nas informações fornecidas pelo 

Sistema Digital de Recursos Humanos. 

Art. 10 - Os servidores públicos que não cumprirem as determinações previstas 

neste Decreto, nos prazos a serem fixados conforme o art. 13, serão responsabilizados 

disciplinarmente nos termos dos seus respectivos estatutos funcionais. 

Paragrafo único - A disposição contida no caput deste artigo se estende, 

também, para os chefes imediatos e os diretores gerais ou equivalentes, no âmbito das 

suas respectivas obrigações. 

Art. 11 - Sujeitar-se-ão à responsabilização administrativa e penal, conforme o 

caso, os servidores públicos que prestarem declarações falsas ou omitirem dados 

relevantes para os efeitos deste Decreto. 

 

 



 
 

 

Art. 12 - As despesas com a execução do recadastramento de que trata esse 

decreto correrão à conta de recursos da Secretaria da Administração, Planejamento e 

Finanças. 

Art. 13 - A Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças deverá 

definir calendário de convocação do recadastramento, bem como orientar os órgãos e 

entidades sobre as suas etapas de cumprimento. 

Art. 14 - A Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças, expedirá 

normas complementares que se façam necessárias para a execução deste Decreto. 

Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAETITÉ, em 11 de janeiro de 2017. 

 

 

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM 

Prefeito Municipal 
 


