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PORTARIA Nº 621, de 16 de janeiro de 2017. 

 

Concede licença por motivo de 
doença em pessoa da família e dá 
outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, e  
 
 

 
 

 
RESOLVE 

 
 

Art. 1º - Conceder, nos termos do art. 116 da Lei nº 87/1969 – Estatuto 
dos Servidores Públicos de Macarani -, licença por motivo de doença em pessoa 
da  família à servidora MARLENE NASCIMENTO DE LIMA SANTOS, agente 
comunitária de saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 
02 (dois) meses, a partir da presente data, nos termos do requerimento 
formulado. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 16 de 
janeiro de 2017. 
 
 
 

MILLER SILVA FERRAZ           
   Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 622, de 16 de janeiro de 2017. 

 

Instaura Processo Administrativo e 
dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, e  
 
 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 779, de 04 de novembro 
de 2016, o qual exonerou a pedido o servidor público municipal Rodrigo Ribeiro 
Pedral Sampaio. 
 

CONSIDERANDO que nos termos do Processo Administrativo nº 
017/2016, autuado em 18 de novembro de 2016, o qual resultou no Decreto nº 
901 de 06 de dezembro de 2016, foi declarada a nulidade do ato de exoneração 
do servidor Rodrigo Ribeiro Pedral Sampaio, e o reintegrou ao no cargo de 
Zootecnista. 

 

CONSIDERANDO que o Processo Administrativo nº 017/2016 teve 
origem no requerimento do servidor Rodrigo Ribeiro Pedral Sampaio, o qual 
alegou que jamais efetuou qualquer pedido de exoneração do seu cargo, mas 
sim, pedido de licença sem remuneração, do período de 04/11/2015 a 
30/03/2016, protocolado em 24/10/2015, tendo percebido o equívoco nos últimos 
meses da gestão anterior; 

 

CONSIDERANDO que o art. 28 da Lei nº 87/1969 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais estabelece que a reintegração de servidor 
municipal decorrerá apenas de decisão judicial transitada em julgado, e que este 
dispositivo encontra-se em plena vigência, vez que não se encontra revogado ou 
sequer derrogado pelo art. 28 da Lei nº 8.112/1990, o qual trata da possibilidade 
da reintegração administrativa ou judicial de servidor exonerado, como citado no 
Processo Administrativo nº 017/2016, pois, como anunciado no próprio caput da 
Lei nº 8.112/90, esta lei dispõe, tão somente, sobre o regime jurídico dos 
servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, não 
se aplicando a esta municipalidade. 

 

CONSIDERANDO que o pedido de exoneração do servidor Rodrigo 
Ribeiro Pedral Sampaio foi publicado no então Diário Oficial do Município de 
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Macarani, sítio www.macarani.ba.io.org.br, através da Edição nº 1.584, datada 
de 05/11/2015, e que após essa data, o referido servidor fora nomeado para o 
cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária, através do Decreto nº 
823, de 31 de março de 2016, publicado no atual Diário Oficial do Município de 
Macarani, sítio www.macarani.ba.gov.br, através da Edição nº 1.681, de 
31/03/2016, exonerado pelo Decreto nº 839, de 10 de junho de 2016,  publicado 
no atual Diário Oficial do Município de Macarani, sítio www.macarani.ba.gov.br, 
através da Edição nº 1.709, de 10 de junho de 2016, tendo sido nomeado, nesta 
última data, para o cargo de Secretário Municipal de Administração, através do 
Decreto nº 840, publicado no atual Diário Oficial do Município de Macarani, sítio 
www.macarani.ba.gov.br, tendo sido exonerado do cargo através do Decreto nº 
912, de 30 de dezembro de 2016, publicado no atual Diário Oficial do Município 
de Macarani, sítio www.macarani.ba.gov.br, através da Edição nº 1.804, de 
30/12/2016. 

 

CONSIDERANDO que o lapso temporal entre a publicação da 
exoneração do servidor e o seu pedido de reintegração não se mostram 
razoáveis, até mesmo porque nesse interstício ocorreram diversas publicações 
com o nome do servidor, no Diário Oficial do Município de Macarani. 

 

CONSIDERANDO os Enunciados das Súmulas nº 346 e 473 do Supremo 
Tribunal Federal, os quais consagram o princípio da Autotutela, preceituam, 
respectivamente que “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus 
próprios atos.”, e que “A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”, e 
que a aplicabilidade desses enunciados deve se cingir aos limites do 
ordenamento jurídico vigente, devendo ser ressaltado o art. 28 da Lei Municipal 
nº 87/1969. 
 

 
RESOLVE 

 
 

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo com vistas a apurar a 
legalidade do Decreto nº 901, de 06 de dezembro de 2016, e do Processo 
Administrativo nº nº 017/2016, autuado em 18 de novembro de 2016. 
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Parágrafo único. O Processo Administrativo instaurado deverá ser 
autuado e impulsionado pelo Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, 
nomeado através do Decreto nº 926, de 1º de janeiro de 2017. 

 
Art. 2º - Fica desde já determinada a notificação pessoal do servidor 

Rodrigo Ribeiro Pedral Sampaio, nos termos do art. 5º, LV da Constituição 
Federal, na condição de interessado, para, querendo, oferecer manifestação 
escrita no prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 3º - Este Processo Administrativo deverá ter duração de até 30 (trinta) 
dias da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período, 
havendo comprovada necessidade. 

 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 16 de 
janeiro de 2017. 
 
 
 

MILLER SILVA FERRAZ           
   Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 623, de 16 de janeiro de 2017. 

 

Concede licença prêmio a Rubenilda 
Silva Santos, e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais,  
 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º. Conceder, nos termos da Lei 087/1969 – Estatuto dos Servidores 
Públicos de Macarani, licença prêmio à servidora Rubenilda Silva Santos, 
professora, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 (três) 
meses, a partir da presente data, nos termos do requerimento formulado. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 16 de 
janeiro de 2017. 
 
 
 

MILLER SILVA FERRAZ           
   Prefeito Municipal
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