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DECRETO Nº 04, de 02 de Janeiro de 2017. 
 
 
 

Nomeia Secretário Municipal de EDUCAÇÃO e dá 
outras providências. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO/BA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento na Lei Orgânica do Município. 
 
Art.1º - NOMEAR Adelino de Almeida Júnior, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, com as vantagens e vencimentos inerentes ao cargo. 
 
  
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Gentio Ouro/Ba, 02 de  Janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBÉRIO GOMES CUNHA 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 06, de 02 de Janeiro de 2017. 
 
 

Nomeia Secretário Municipal de TRANSPORTES e dá 
outras providências. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO/BA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento na Lei Orgânica do Município. 
 
 
Art.1º - NOMEAR Gilliard Henrique Andrade de Queiroz, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES, com as vantagens e vencimentos inerentes ao cargo. 
 
  
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Gentio Ouro/Ba, 02 de  Janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBÉRIO GOMES CUNHA 
Prefeito Municipal 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2017, de 02 de Janeiro de 2017. 
 

Dispõe sobre o RECADASTRAMENTO GERAL dos 
Servidores Públicos Municipais da Administração 
Direta do Poder Executivo, e dá outras providências.  
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA: 
Art. 1º. Ficam os servidores públicos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, 
convocados para o recadastramento funcional, nas condições definidas neste Decreto, com a 
finalidade de promover a atualização de seus dados.   
Art. 2º. O período de recadastramento dar-se-á impreterivelmente de 02/01/2017 a 
15/01/2017, das 08h00m as 12h00m e das 14h00m as 17h00m.    
Art. 3º. O recadastramento dar-se-á mediante o comparecimento do servidor junto ao seu 
órgão de lotação, munido da cópia dos seguintes documentos:  
I - comprovante de residência atualizado; 
II - cadastro nacional de pessoa física – CPF; 
III - documento de Identidade; 
IV - carteira de trabalho e previdência social – CTPS, quando for o caso; 
V - comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar de profissão regulamentada;  
VI - comprovante de conclusão de habilitação exigida para o cargo, devidamente reconhecida 
pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensino, conforme o caso; 
VII - comprovante da sua atual escolaridade, devidamente reconhecida pelo sistema federal ou 
pelos sistemas estaduais de ensino, conforme o caso, sendo dispensável se for à mesma 
daquela exigida no inciso VI; 
VIII - certidão de casamento, quando for o caso; 
IX - certidão de nascimento, quando for o caso; 
X - certidão de nascimento dos filhos, quando houver; 
XI - documento de Identidade, ou certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e 
documento que comprove legalmente a condição de dependência; 
XII – número da conta corrente e agência bancária; 
XIII – PIS/PASEP; 
XIV – CNH e Reservista; 
XV – Termo de Posse; 
XVI – Declaração Antecedentes criminais; 
XVII – Uma foto 4x4 colorida.                                                                                                                                           
Art. 4º.  O Ato de recadastramento será pessoal não se admitindo recadastramento por 
procuração. 
 
Art. 5º. O recadastramento de que cuida este Decreto será coordenado pela Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento. 
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Art. 6º. 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 pagamento a que se refere o caput deste artigo será restabelecido quando da 
regularização do recadastramento na forma determinada por este Decreto. 
      §2º. O pagamento a ser feito após o recadastramento será pelo vencimento básico do cargo 
ou função excluída quaisquer vantagens pessoais; 
      §3º. Eventuais vantagens em razão de progressão horizontal ou vertical a ser informada por 
ocasião do recadastramento, serão analisadas de oficio, individualmente;  
Art. 7º. Responderá nos termos da legislação pertinente, o servidor público que ao se 
recadastrar prestar informações incorretas ou incompletas.  
Art. 8º.  As conclusões alcançadas pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 
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. 9º. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento poderá adotar as instruções 
complementares a este Decreto para assegurar a efetividade do recadastramento. 
Art. 10º. O receberá comprovante de recadastramento devendo preservá-lo para defesa de 
seus direitos. 
Art. 11º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Gabinete do Prefeito Municipal de Gentio do Ouro/Ba, 02 de janeiro de 2017. 
 
 
 

ROBÉRIO GOMES CUNHA 
Prefeito Municipal 
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