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§ 1º A declaração médica no caso do recadastramento deve ser 

realizada por procurador e deverá ser em papel timbrado da rede 

pública ou privada, constando identificação do médico através do 

carimbo e com o número do CRM, emitida com até 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

§ 2º Caberá ao procurador, tutor, curador, guardião ou genitor 

devidamente qualificado na forma desta instrução normativa, 

representar os beneficiários de que trata o caput. 

Art.4 O Recadastramento será realizado no período de 11 de Julho de 

2022 a 31 de dezembro de 2022 nas agências da Instituição 

Financeira, inclusive para os beneficiários que solicitaram 

portabilidade bancária para os pagamentos da remuneração. 

Parágrafo único. O beneficiário ou seu representante legal deverá 

comparecer a uma agência da Instituição Financeira no período de 11 

a 25 do mês, conforme cronograma estabelecido nesta instrução 

normativa, das 10h00 às 16h00 (horário local). 

Art.5 A Instituição Financeira divulgará o processo de 

recadastramento em equipamentos de autoatendimento e por meio de 

cartaz afixado em suas agências contendo as informações sobre o 

período do recadastramento. 

Art.6 Os documentos originais ou cópias autenticadas legíveis, 

apresentados durante o recadastramento não serão retidos pelo 

Bradesco, devendo ser entregue a representante da Secretaria de 

Administração, nos casos de serem documentos comprobatórios de 

algum tipo de mudança cadastral. 

Art.7 Os documentos exigidos para o recadastramento são: 

I- para o servidor: 
a. RG civil ou militar; 

b. CPF; 

c. Comprovante de residência emitido no máximo há três meses em 

seu nome ou de alguém com quem resida; 

II- para o procurador do servidor:  
a. RG civil ou militar do servidor; 

b. CPF do servidor; 

c. Comprovante de residência emitido no máximo há três meses em 

nome do servidor ou de alguém com quem resida; 

d. RG civil ou militar do procurador; 

e. CPF do procurador; 

f. Comprovante de residência emitido no máximo há três meses em 

nome do procurador ou de alguém com quem resida; 

g. Procuração pública com poderes para representar o servidor perante 

a Secretaria de Administração do Município de Paulista-PE, com 

validade de até seis meses; 

III- para o curador do servidor: 
  

a. RG civil ou militar do servidor; 

b. CPF do servidor; 

c. Comprovante de residência emitido no máximo há três meses em 

nome do servidor ou de alguém com quem resida; 

d. RG civil ou militar do curador; 

e. CPF do curador; 

f. Comprovante de residência emitido no máximo há três meses em 

nome do curador ou de alguém com quem resida; 

g. Certidão ou Termo de compromisso de curador; 

Parágrafo primeiro: São documentos adicionais para complementação 

cadastral ainda que não obrigatórios a Carteira Nacional de 

Habilitação-CNH, a carteira de órgão de classe e Número de 

Identificação Social-NIS (PIS/PASEP). 

Parágrafo segundo: Na hipótese de alteração cadastral o servidor 

deverá apresentar cópias dos documentos referidos nos incisos I, II e 

III deste artigo, os quais serão retidos para o arquivamento em pasta 

funcional. 

Art.8 Ao término do recadastramento efetuado com a presença do 

servidor ou representante legal ou procurador do representante legal 

será fornecido, pela instituição financeira, formulário impresso, em 

duas vias para conferência dos dados informados e assinatura, ficando 

uma via retida na Instituição Financeira e a outra entregue ao 

recadastrado ou a seu representante legal, que servirá como 

comprovante de Recadastramento. 

Art.9 Os servidores que não se recadastrarem seguindo o cronograma 

abaixo devem ser notificados, através de relação nominal publicada no 

site da Prefeitura do Paulista (www.paulista.pe.gov.br) para que, no 

prazo de 30 dias, realizem o recadastramento. 

  

Mês Aniversário Data para Recadastramento 

JANEIRO E FEVEREIRO 11 de julho a 25 de julho/2022 

MARÇO E ABRIL 11 de agosto a 25 de agosto/2022 

MAIO E JUNHO 12 de setembro a 23 de setembro/2022 

JULHO E AGOSTO 11 de outubro a 25 de outubro/2022 

SETEMBRO E OUTUBRO 11 de novembro a 25 de novembro/2022 

NOVEMBRO E DEZEMBRO 11 de dezembro a 23 de dezembro/2022 

  

§1º Caso o recadastramento não seja realizado no prazo definido neste 

artigo, haverá o bloqueio do pagamento da remuneração referente às 

competências subsequentes no segundo mês posterior ao mês definido 

para realização do recadastramento, até que a situação se regularize. 

§2º Ocorrendo o comparecimento do servidor ou do seu representante 

legal a uma agência da Instituição Financeira para a realização do 

Recadastramento e havendo apenas um a competência bloqueada o 

pagamento do benefício poderá ser desbloqueado pela Secretaria de 

Administração em até 8 (oito) dias úteis. 

§3º Caso exista mais de uma competência bloqueada, a regularização 

do pagamento de dar-se-á de acordo com os procedimentos internos 

da Secretaria de Administração, obedecendo ao cronograma da folha 

de pagamento, podendo ser desbloqueados em até 15 (quinze) dias 

úteis. 

Art.10 Após a ocorrência de três pagamentos consecutivos bloqueados 

dar-se-á suspensão do pagamento da remuneração. 

Art.11 A instituição financeira deverá a partir do início do 

recadastramento, enviar arquivo diário, não cumulativo, contendo os 

dados dos beneficiários que realizaram o recadastramento. 

Art.12 Os dados provenientes do recadastramento dos servidores 

serão atualizados mensalmente no sistema de folha de pagamento. 

Art.13 A Secretaria de Administração poderá adotar procedimentos 

adicionais perante os servidores para complementação do 

recadastramento, inclusive quando realizados mediante representante 

legal. 

Art.14 A secretaria de administração disponibilizará no sítio 

eletrônico (www.paulista.pe.gov.br) informações e orientações gerais 

relativas ao recadastramento. 

Art.15 O servidor ou representante legal será responsável pelas 

informações prestadas, sob pena de ser responsabilizado penal e 

administrativamente. 

Art.16 Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas e 

procedimentos internos da Secretaria de Administração. 

Art.17 Esta instrução normativa entra em vigor na data da sua 

publicação. 

  

PATRÍCIA BARBOSA DO RÊGO BARROS GUIMARAES 
Secretária de Administração 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022 

 

PROCESSO Nº 047/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

CASAS DE ACOLHIMENTO I E II DA SECRETARIA DE 

POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO 

DE PAULISTA/PE. VALOR MÁXIMO ESTIMADO R$ 210.732,40 

(duzentos e dez mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta 

centavos). ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

14/06/2022 às 09h30. SESSÃO DE DISPUTA: 14/06/2022 às 10hrs 

– OBS: Todas as informações de horário referem-se ao horário de 

Brasília. O edital se encontra disponível nos sites: 

  

http://www.bllcompras.org.br e http://transparencia.paulista.pe.gov.br. 

  

Paulista, 01/06/2022. 

  

DANILLO CAETANO DOS SANTOS CABRAL. 
Pregoeiro. 

 

danil
Realce


