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PORTARIA N° 316, DE 15 DE JULHO DE 2018

"Designa servidores para realização dó
recadastramento dos funcionários da Prefeitura
Municipal de São Félix do Coribe - BA, para a
implantação do Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial) e dá outras providências."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO
FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e
com fulcro no Decreto Presidencial n° 8.373 de 11 de Dezembro de 2014 e na
Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, a implantação do Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) através do Decreto
Presidencial n° 8373 de 11 de dezembro de 2014;

CONSIDERANDO que o eSocial servirá para adequação ao cronograma que
fixa as datas de obrigatoriedade para utilização do sistema;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização do cadastro de todos os
servidores do Município, para atender o sistema eSocial;

CONSIDERANDO, que a implantação do eSocial substituirá o procedimento de
envio das diversas declarações, termos e documentos relativos a relação de
trabalho;

CONSIDERANDO, que qualquer divergência existente impossibilitará o envio
das informações trabalhistas, previdenciárias e tributarias, bem como
recolhimento dos valores devidos, e no recebimento do abono salarial
PIS/PASEP, e ainda pode ter problemas no recebimento do salário;

CONSIDERANDO, a necessidade do recadastramento dos servidores da
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, para a implantação do sistema
eSocial;

CONSIDERANDO, que o Município não realizou recadastramento dos
servidores nos últimos cinco anos;
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RESOLVE:

Art. 1° - Designares servidores Geovani Nascimento da Silva, matrícula n°1058,
servidor efetivo no cargo de Digitador e Fabricio Rocha de Souza, matrícula n°
2327, servidor comissionado no cargo de Coordenador do Desenvolvimento
Social, nomeado através do Decreto n° 1017 de 01 de agosto de 2017, para
realizarem o recadastramento dos Servidores efetivos e comissionados do
Município de São Félix do Coribe - Ba.

Art. 2° - Desta forma fica estipulado o prazo de 06 de agosto de 2018 a 10 de
agosto de 201 8 para cada servidor municipal comparecer pessoalmente ao Setor
de Recadastramento munidos dos seguintes documentos:

• CPF;
• RG;
• Comprovante de residência;
• Título eleitoral;
• Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo Masculino;
• Certidão de nascimento ou casamento;
• Comprovação que pode exercer as atribuições inerentes ao cargo, tais

como: Carteira Nacional de Habilitação com categoria compatível,
comprovante de inscrição e regularidade no órgão/conselho competente,
diploma ou certificado de escolaridade, certificados de realização e
conclusão de cursos técnico-profissionalizantes para os cargos técnicos,
e certificado de informática para o cargo de instrutor de informática.

• Se tiver filhos menores de 14 anos de idade;
• Certidão de nascimento do(s) filho(s);
• Cartão de vacinação para os que ainda não estudam e comprovante de

matricula para os que estudam;
• CPF do(s) filho(s).
• Se tiver dependentes para fins de dedução de IRRF:
• Certidão de nascimento do(s) filho(s);
• Cartão de vacinação para os que ainda não estudam e comprovante de

matrícula para os que estudam;
• Se tiver entre 21 e 24 anos de idade e o mesmo tiver cursando alguma

graduação deve apresentar comprovante de matrícula.

Art. 3° - determinar a obrigatoriedade do comparecimento de todos os
Servidores para realizarem o recadastramento, sob pena de não receber os
vencimentos futuros.
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Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças de São Félix do Coribev em
15 de julho de 2018.

Secretáricxlvlunicipal de Adfnimstrãçãò e Finanças
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