
Nº 2273 - ANO XIV

Diário 
MACARANI

Prefeitura Municipal de 

edição disponível no site www.macarani.ba.gov.br

Miller Silva Ferraz
PREFEITO

Ofi cial
Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACARANI
Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 – Centro

CEP 45.760-000 – Macarani/BA
CNPJ 13.751.540/0001-59

     prefeituramacarani@hotmail.com          Tel (77) 3274-2021
                                                                            Fax (77) 3274-2022

DECRETO N0 1.219, de 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Concede, a requerimento, redução de jornada de 
trabalho com redução proporcional de vencimentos 
e vantagens, pelo período de 12 (doze) meses, ao 
servidor Gilson Vilela Ramos, e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACARANI,

ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES e

- CONSIDERANDO requerimento expressamente formulado pelo servidor Gilson Vilela Ramos, 
professor do quadro permanente do magistério público municipal de Macarani, Bahia;

- CONSIDERANDO os termos da certidão exarada pelo Chefe do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura Municipal, no sentido de 
que o servidor requerente é professor com jornada de 40 (quarenta) horas, obtidas em virtude 
de aprovação em dois concursos públicos, respectivamente nos exercícios de 1998 e 2007, 
com unificação de cadastro, estando, atualmente, licenciado quanto à jornada de 20 (vinte) 
horas, para efeitos do exercício das funções inerentes à representação sindical;

- CONSIDERANDO que o requerimento formulado pelo servidor em tela, encontra amparo no 
Art. 23, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal -- , assim 
como, por aplicação subsidiária ao direito administrativo do trabalho, no Art. 468 da 
Consolidação das Leis do Trabalho;

- CONSIDERANDO que não há empecilho à pretensão do servidor, seja na legislação 
municipal genérica, seja na especifica relativa ao magistério público, bem como que não 
haverá prejuízos ao município ou aos serviço público,

RESOLVE :

Art. 1º - Deferir, como de fato defere, o quanto requerido pelo servidor Gilson Vilela Ramos, 
professor, inscrito no CPF sob nº 956.623.835-53, matricula nº 083, decretando, para os 
devidos efeitos legais, a redução da sua jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, 
com redução consequente e proporcional nos respectivos vencimentos e vantagens, pelo 
período de 12 (doze) meses, a contar de 27 de fevereiro de 2020.

Art. 2º - A redução tornar-se-á definitiva caso não revertida venha a sê-lo até o final do prazo 
estabelecido no artigo primeiro deste decreto, caso em que se processará a efetiva exoneração 
do servidor do cargo de professor 20 (vinte) horas, abrangido pela redução da jornada deferida 
naquele mesmo dispositivo.

Art. 3º - Manter, quanto às demais 20 (vinte) horas de jornada, a licença concedida para fins do 
exercício da representação sindical junto à APLB – Sindicato, pelo período 

Art. 4 - Este Decreto entra em vigor na data de sua promulgação.

MILLER SILVA FERRAZ
Prefeito Municipal
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DECRETO N0 1.220, de 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Decreta  Luto Oficial no âmbito do Município 
de Macarani, em virtude do falecimento de 
João Souza Porto, e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACARANI,

ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES

RESOLVE :

Art. 1º - Decretar, como decretado fica, luto oficial pelo período de 03 (três) dias, no 
âmbito do município de Macarani, Bahia, em pesar pelo falecimento do cidadão João 
Souza Porto, ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, aos 
91 (noventa) e um anos de vida dedicados ao exemplo de cidadania e trabalho em prol 
do desenvolvimento do nosso município. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILLER SILVA FERRAZ
Prefeito Municipal
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