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DECRETO N
o
 2.885, 

DE 13 DE ABRIL DE 2021 

 

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL 2.396, DE 

12 DE FEVEREIRO DE 2021, E DISPÕE SOBRE 

O RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape (SP), no uso de suas 

atribuições legais.  

D E C R E T A: 

Art. 1º -  Para dar fiel cumprimento à obrigação de recadastramento anual do pessoal da 

Prefeitura Municipal de Iguape, gerada pela Lei municipal 2.396, de 12 de fevereiro de 

2021, o servidor público em atividade deverá, no período do ano entre 15 de abril a 15 de 

maio, por meio do endereço eletrônico www.iguape.sp.gov.br, buscar no atalho “acesso 

rápido” o ícone “recadastramento”, com a finalidade de preencher o formulário eletrônico 

disponibilizado, a ser alimentado com dados pessoais e profissionais, visando atualizá-los 

junto à Divisão de Recursos Humanos.  

Parágrafo único – Deverão recadastrar-se, nos termos deste decreto, os servidores 

públicos de provimento efetivo e em comissão, bem como os temporários, regidos pelo 

Estatuto dos Agentes Públicos do Município de Iguape (Lei Complementar municipal 

123, de 31 de março de 2021), pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT ou pela Lei 

Complementar municpal 121, de 14 de janeiro de 2021. 

Art. 2º - O servidor público, depois de clicar no ícone “recadastramento”, terá acesso ao 

formulário informando ao sistema eletrônico os dados “usuário” e “senha”, os quais, por 

ocasião do primeiro acesso, são idênticos ao seu número no Cadastro das Pessoas Físicas 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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– CPF.  

§ 1º – O sistema permitirá ao servidor público, já no primeiro acesso, alterar a senha de 

ingresso, recomendando-se, por motivos de segurança, que assim proceda.  

§ 2º - O dado “usuário” do servidor público permanecerá o mesmo do primeiro acesso 

para as demais visitas ao sistema.  

Art. 3º - Após preencher todos os dados requeridos pelo formulário, o servidor público 

deverá clicar no ícone “enviar” para encerrar a operação, quando será gerado recibo ou 

comprovante de protocolo eletrônico, o qual poderá ser guardado em meio digital ou 

impresso.  

Art. 4º - O ingresso ao sistema de recadastramento poderá ser feito por meio de telefone 

móvel com acesso à rede mundial de computadores – Internet.  

Art. 5º - Os dados fornecidos serão protegidos e somente serão utilizados para os fins de 

regulação do vínculo funcional do servidor público com a Administração Municipal.      

Art. 6º - O servidor público que deixar de dar cumprimento à obrigação regulamentada 

neste decreto terá o pagamento de sua remuneração suspenso. 

§ 1º – O servidor público, que deixar de recadastrar-se no prazo estipulado no art. 1º deste 

decreto, somente terá restabelecido o pagamento de sua remuneração depois que der 

cumprimento à obrigação legal.  

§ 2º - Para recadastrar-se depois do prazo estipulado no art. 1º deste decreto, o servidor 

público deverá requerer acesso ao sistema eletrônico por meio da Divisão de Recursos 

Humanos.  

Art. 7º - Caso a Divisão de Recursos Humanos detecte ter havido lançamento de 

informações falsas durante o preenchimento do formulário eletrônico, deverá 

imediantemente comunicar o fato ao Diretor de Administração para instauração, na forma 

da legislação municipal, de procedimento administrativo disciplinar visando à apuração 

de falta funcional de natureza grave.  
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Art. 8º -  Todos os diretores de departamento e de divisão deverão dar amplo 

conhecimento deste decreto aos servidores sob sua chefia.  

Art. 9º - A Divisão de Recursos Humanos promoverá, anualmente, comparação do 

cadastro dos servidores públicos municipais com o do Estado de São Paulo, da União, de 

municípios do Estado de São Paulo, do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, bem 

como com o sistema de registro de óbitos. 

§ 1º. Em caso de acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas, será avaliada a 

legalidade da situação por meio de procedimento administrativo. 

§ 2º. Em caso de pagamento de remuneração efetuado a terceiros, em virtude de óbito de 

servidor ativo, ou de outra motivação irregular, a Divisão de Recursos Humanos 

informará o fato à Procuradoria Geral do Município e à Polícia Civil do Estado de São 

Paulo, para apuração. 

Art. 10 - Compete à unidade de Controle Interno da Prefeitura acompanhar a realização 

do processo de recadastramento de que trata este decreto. 

Art. 11 – Medidas complementares poderão ser adotadas em virtude dos resultados 

obtidos com o recadastramento anual.  

Art. 12 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 13 DE ABRIL DE 2021 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  


