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DECRETO Nº. 004/2017 
 
 

Dispõe sobre o recadastramento dos 
servidores públicos municipais da 
Administração Direta do Poder Executivo 
do município de Juazeirinho e dá outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO NO ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Constituição de 
1988, Lei Orgânica do Município de Juazeirinho e Legislações vigentes e: 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização periódica dos dados cadastrais do 
pessoal em atividade com o escopo de traçar políticas de valorização do servidor público, 
bem como para adequar a distribuição dos recursos humanos da Administração Direta e 
Autárquica, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de zelar pelo interesse público, mormente no que tange 
à proteção do Erário, através do controle dos gastos com pessoal, 
 
CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas objetivando dar maior 
controle e celeridade a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com a 
finalidade de buscar a melhoria da qualidade das informações como instrumento de 
gestão de recursos humanos, 
 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º. Fica instituído o Recadastramento dos Servidores Públicos em atividade da 
Administração Direta do Poder Executivo do município de Juazeirinho, que deverão se 
recadastrar, nas condições definidas neste Decreto, com a finalidade de promover a 
atualização de seus dados. 
 
Art. 2º. O Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais de que trata o art. 1º 
possui caráter obrigatório e será realizado na forma estabelecida neste Decreto. 
 
Art. 3º. Fica estabelecido como o local para o recadastramento de que trata este Decreto, 
o Auditório Odílio Batista de Lima “ Bola Sete”, da EMEF Severino Marinheiro, situada na 
Rua Antenor Navarro, SN, Centro, Juazeirinho-PB.  
 
Art. 4º. O período de recadastramento dar-se-á impreterivelmente de 9 a 12 de janeiro de 
2017, nos horários compreendidos entre 8h:00min às 12h:00min e de 13h:00min às 
17h:00min, e será feito de acordo com as Funções exercidas pelos servidores efetivos 
conforme tabela abaixo: 
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Linha SEGMENTO DIA DA 

SEMANA 
DATA 

 
I 

Vigilante, Auxiliar de Serviços Gerais, 
Porteiro, Telefonista, Gari, Coveiro, Auxiliar 
de Limpeza Urbana.  

 
Segunda-Feira 

 
09.01.2017 

 
 
 
II 

Professores em todos os níveis, Agentes 
Educativos, Motoristas, Nutricionista, Monitor 
de Creche, Orientador Educacional, 
Supervisor Escolar, Assistente Social, 
Secretário, Agente Administrativo, Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar de Ensino, 
Recepcionista, digitador.  

 
 
 

Terça-Feira 

 
 
 
10.01.2017 
 

 
 
 

III 

Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de 
Combate a Endemias, Auxiliares e Técnicos 
de Enfermagem, Auxiliar de Consultório 
Dentário, Técnico em Raios X, Fiscais de 
Vigilância Sanitária e todos os demais 
servidores da saúde que possuam nível 
superior   

 
 
 

Quarta-Feira 

 
 
 
11.01.2017 

 
IV 

Cozinheiras, Merendeiras, Pedreiros, fiscais 
de tributos e demais cargos públicos efetivos 
que não constam nas linhas I, II e III desta 
tabela 

 
Quinta-Feira 

 
12.01.2017 

 
Art. 5º. O recadastramento dar-se-á mediante o comparecimento do servidor junto ao 
órgão que trata o Art. 3º, munido da cópia legível e dos originais, dos seguintes 
documentos: 

I. Primeira portaria de nomeação que caracterize o vínculo de origem;  
II. Termo de posse, se houver;  
III. Portaria de designação, se houver; 
IV. Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor;  
V. Certidão de nascimento, casamento, e/ou averbação da separação judicial, 

divórcio;  
VI. Carteira Nacional de Habilitação (se motorista); 
VII. Identidade Militar (se militar), ou Carteira de Reservista; 
VIII.  Comprovante com nº do PIS/PASEP/NIT; 
IX. Comprovante de endereço atualizado; 
X. Certificado de conclusão do curso do 1º e/ou 2º grau ou diploma (nível 

superior); 
XI. Carteira de registro profissional;  
XII. Carteira de Trabalho – CTPS;  
XIII. Registro de nascimento dos filhos menores de 14 anos, se houver;  
XIV. Contracheque referente ao mês de setembro de 2016. 

§ 1 º.  Além dos documentos elencados no Art. 5º exige-se das categorias profissionais 
abaixo relacionadas a cópia da seguinte documentação:  
 

CATEGORIA PROFISSIONAL DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
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Orientador Educacional, Supervisor 
Escolar, docentes em todos os níveis e 
demais servidores que estão submetidos 
ao Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Magistério Público de 
Juazeirinho 

Certificados de especializações, Stricto 
sensu e Latu sensu da área de atuação, 
se houver. 
 

Servidores em todos os níveis e funções 
que estejam em estágio probatório 

Atestado Médico de Saúde Ocupacional, 
se houver 

Auxiliar de Consultório Dentário Certificado de Curso Técnico 
Profissionalizante na área de atuação  

Atendente de Farmácia  Certificado de Curso de Digitação  
Motorista em estágio probatório  Carteira de Nacional de Habilitação- 

Categoria D; Certificado de Curso para 
Condutores de Veículos de Emergência 
com mínimo de 50 horas-aula. 

Operador de máquinas pesadas  Carteira de Habilitação – Categoria D.  
Recepcionistas em Estágio Probatório  Certificado de Curso Técnico 

Profissionalizante na área específica.   
Técnico Agrícola em Estágio Probatório Certificado de Curso Técnico 

Profissionalizante na área específica; 
comprovante de Registro no Conselho de 
Classe, atualizado.  

Técnico de Enfermagem Certificado de Curso Técnico 
Profissionalizante na área específica; 
comprovante de Registro no Conselho de 
Classe, atualizado. 

Técnico em Fiscalização Sanitária  Certificado de Curso Técnico 
Profissionalizante na área específica; 
comprovante de Registro no Conselho de 
Classe, atualizado 

Técnico em Informática: manutenção e 
instalação  

Certificado de Curso Técnico 
Profissionalizante na área específica.  

 
§ 2º. Aos demais profissionais de nível superior devem apresentar cópia dos certificados 
da área de atuação juntamente com comprovante do Conselho de Classe atualizado.   
 
Art. 6º. O Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais será feito mediante o 
comparecimento pessoal, apresentação de documentos e preenchimento do formulário de 
recadastramento, como também responder aos questionamentos do recadastrador.  
 
Parágrafo Único. O formulário de recadastramento deverá ser assinado pelo servidor, 
juntamente com a declaração de acumulação e/ou não acumulação de cargos nas esferas 
municipal, estadual e federal, e outras.   
 
Art. 7º. Fica constituída a Comissão Municipal de Recadastramento, sob coordenação da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças nas pessoas do seu Secretário: 
Josenildo Batista dos Santos; Wilson Sabino de Oliveira - Auxiliar Administrativo; Izael dos 
Santos -  Agente Comunitário de Saúde.  
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Art. 8°. Os servidores serão convocados mediante Edital de Convocação para 
Recadastramento.  
 
Parágrafo Único. O Edital de que trata o caput deste artigo deverá ser publicado no 
Diário Oficial do Município, fixado nos murais da sede Prefeitura e das Secretarias, e 
outras formas de divulgação cabíveis. 
 
Art. 9º. O servidor público que, sem justificativa, deixar de se recadastrar no prazo que 
vier a ser estabelecido terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo 
de outras medidas cabíveis. 
 
§ 1º. 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. 4º, a respectiva justificativa e 
documentação probatória.  
 
§ 2º. Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, o servidor público municipal deverá 
comparecer à Secretaria Municipal de Administração no prazo de trinta dias, a contar do 
término do período de recadastramento, a fim de regularizar sua situação cadastral. 
 
§ 3º. O pagamento a que se refere o "caput" deste artigo será restabelecido quando da 
regularização do recadastramento na forma determinada por este Decreto. 
 
Art. 10. O servidor público municipal responderá civil, penal e administrativamente pelas 
informações falsas ou incorretas, que prestar no ato do Recadastramento. 
 
Art. 11. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo de 60 (sessenta) 
dias contados do término do recadastramento, apresentará o relatório final ao Prefeito. 
 
Parágrafo único. As conclusões alcançadas pela Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças, 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 responsabilidades, 
observados os procedimentos legais. 
 
Art. 12. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças editará as instruções 
complementares a este Decreto para assegurar a efetividade do recadastramento. 
 
Art. 13. Revogados os atos em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho-PB, 01 de janeiro de 2017  
 

 
 
 

BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


