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DECRETO N. 2.894, 

DE 1º DE JUNHO DE 2021 

 

CONCEDE PRAZO SUPLEMENTAR PARA 

RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DA LEI 

MUNICIPAL 2.396, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.  

 

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

legais.  

Considerando a notícia de que cerca de cinquenta servidores públicos municipais 

deixaram escoar o prazo originário de recadastramento regulamentado pelo Decreto 2.885, de 13 

de abril de 2021, o que gerou a suspensão do percebimento da remuneração, nos termos da Lei 

municipal 2.396, de 12 de fevereiro de 2021; 

Considerando ainda a natureza alimentar dos vencimentos do servidor público 

municipal e a formulação pelos afetados de pedidos para reabertura de novo prazo para 

regularizar a situação funcional; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica concedido o prazo suplementar entre às 15 horas do dia 1º às 17 horas do dia 09 

de junho de 2021 para o servidor público em atividade que não efetuou o recadastramento, no 

período determinado no Decreto 2.885, de 12 de fevereiro de 2021, regularizar a sua situação 

funcional, atendendo à obrigação contida na Lei municipal 2.396, de 12 de fevereiro de 2021.     

Art. 2º - O recadastramento do servidor público retardatário deverá ser efetuado por meio do 

atalho no endereço eletrônico www.iguape.sp.gov.br. 

Parágrafo único – O servidor público que tenha interesse em regularizar a sua situação funcional 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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deverá observar as orientações contidas no Decreto 2.885, de 13 de abril de 2021. 

Art. 3º - O servidor público que regularize sua situação funcional até às 16 horas do dia 02 de 

junho de 2021 perceberá seus vencimentos no dia 04 de junho de 2021, já aquele que regularizar 

sua situação até às 17 horas do dia 09 de junho de 2021 perceberá seus vencimentos no dia 11 

de junho de 2021.  

Art. 4º - Quem deixar de proceder ao recadastramento até às 17 horas do dia 09 de junho de 

2021 só poderá fazê-lo em nova oportunidade, a ser criada no mês de julho de 2021.  

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 1º DE JUNHO DE 2021 
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