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PORTARIA Nº 625 Em, 30 de outubro de 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea “f”, do Decreto nº.4.771, de 20 de janeiro de
2003, e tendo em vista o que consta do processo nº 2019/108174.

R E S O L V E: de acordo com artigo 19 da Lei Complementar nº.
60/2010, conceder a ANDRE LUIZ ALMEIDA OURIQUES, matrícula nº 84.846-8, lotado
na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ocupante do cargo de PROFESSOR
DA EDUCAÇÃO II, Progressão Funcional da classificação 1.11.02.01.01, para
classificação 1.11.02.03.01.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N.º 626 Em, 31 de outubro de 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João
Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa no Decreto
n.º 4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do Processo nº
2019/116919.

RESOLVE: fazer retornar às suas atividades na SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a servidora THELIA PRISCILLA PAIVA DE
AZEVEDO, matrícula nº 82.355-4, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL
ESCOLAR, que se encontra de licença para realizar curso de Mestrado.

II - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA Nº. 627 Em 5 de novembro de 2019

Estabelece normas para o procedimento de
Atualização Cadastral do servidor público municipal
da Prefeitura de João Pessoa.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João
Pessoa, de 02 de abril de 1990, consoante a delegação de competência expressa
no Decreto n.º 4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do
artigo 13, inciso III, alínea “b”, da Lei nº. 10.429/2005

CONSIDERANDO a necessidade de atender as exigências do Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas –
eSocial do Governo Federal, instituído pelo Decreto Federal nº. 8.373/2014;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os dados cadastrais dos servidores
públicos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, incluindo-se, neste grupo, a
Administração Direta e a Indireta, bem como ativos, inativos e pensionistas,
comissionados e prestadores de serviços;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas referentes à gestão de
recursos humanos, no que se refere à folha de pagamento e manutenção de
dados cadastrais dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de João Pessoa;

RESOLVE:

Art. 1° Ficam estabelecidos, nos termos desta Portaria, normas e procedimentos
para que seja realizada a “Atualização Cadastral” dos servidores públicos da
Prefeitura Municipal de João Pessoa, da administração direta e indireta, ativos,
inativos e pensionistas, comissionados e prestadores de serviços, cabendo, à
Secretaria de Administração, a incumbência de coordenar a sua realização, nos
termos da legislação suscitada acima, que estabelece esta competência.

Art. 2º A Atualização Cadastral é obrigatória para todos os servidores públicos do
Poder Executivo Municipal, mesmo aqueles cedidos ou à disposição.

Art. 3º O período da Atualização Cadastral será de 07 a 29 de novembro de
2019.

Art. 4º A atualização Cadastral é on-line, o servidor pode realizar acessando o
sitio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, disponível no endereço eletrônico:
www.joaopessoa.pb.gov.br/portalservidor, e quando preencher CPF e sua
respectiva senha, será direcionado diretamente para a atualização do seu
cadastro.

Parágrafo único. O servidor que não possuir senha de acesso ao Portal do
Servidor, deve procurar PESSOALMENTE ou com procuração, os setores de
recursos humanos de cada secretaria para fazer sua senha de acesso, munido de
documento oficial com foto, assinando documento especifico de cadastramento de
acesso ao portal.

Art. 5º O servidor atualizará três grupos de informações: pessoais, formação e
dependentes, devendo ser observado que existem campos obrigatórios para
anexar a documentação comprobatória, cuja juntada é necessária apenas quando
tenha havido alteração das informações anteriores.

Parágrafo único. No caso dos dependentes, a documentação comprobatória é
obrigatória para todos os servdores.

Art. 6º Em caso de dúvidas, durante o preenchimento do formulário de atualização,
o servidor poderá procurar o setor de recursos humanos de sua secretaria/órgão,
ou ainda a diretoria de recursos humanos da Secretaria Municipal de
Administração, através do telefone 3218-9054, igualmente à disposição.

Art. 7º O pagamento do servidor, relativo ao mês de dezembro de 2019, fica
condicionado à realização da Atualização Cadastral em questão.

Art. 8° Caberá aos setores de Recursos Humanos dos órgãos mencionados no
caput desta Portaria, divulgar, apoiar e orientar, quando necessário, o
preenchimento do formulário de atualização dos respectivos servidores.

Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº. 628 Em, 05 de novembro de 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João
Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante à delegação de competência expressa no Decreto
nº. 4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do Processo nº.
2019/077734.

RESOLVE: de acordo com os artigos 91, 92 e 93 da Lei
Municipal nº. 2.380 de 26 de março de 1979, conceder renovação da readaptação de função,
pelo prazo de 02 (dois) anos, a servidora SANDRA MARIA LIMA SOARES DE SOUZA ,
matrícula nº. 82.624-3, ocupante do cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II,
lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

II - Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 30 de julho
de 2019.


