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Licitações

PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº085/2022

I – RELATÓRIO
Trata-se de pedido de EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO,
formulado por ILVANEIDE SOARES OLIVEIRA JARDIM, portadora do RG
04.030.984-32 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 398.216.175-49,
servidora deste município na função de Professor – PI desde
01/07/1997, matrícula 27, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Lazer, em razão da Concessão de Aposentadoria
por idade pelo INSS.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Ciente de que o presente pedido de exoneração caracteriza-se na
desinvestidura de cargo público efetivo, para o qual a servidora
foi admitido no cargo de Professor – PI em 01/07/1997, com pedido
formalizado mediante requerimento e firma reconhecida no
Cartório de Registro Civil com Funções Notariais do Município de
Vereda/BA.
Compulsando a Lei nº 43/97, que Institui o Regime Jurídico Único
e o Plano de Carreira do Funcionalismo Público Municipal,
encontra-se a previsão legal para o presente requerimento
formulado, vejamos:
Art. 47 — A exoneração de cargo de provimento efetivo darse-á a pedido do servidor ou do ofício.
(...)

Ademais, Verifica-se que o Município de Vereda/BA não instituiu
regime próprio de previdência, conduzindo seus servidores ao
Regime Geral da Previdência Social – RGPS, por direcionamento
das contribuições ao INSS, enquanto que a Lei municipal nº 43/97
de 29 de Janeiro de 1997, que institui o Regime Jurídico Único
e o Plano de Carreira do Funcionalismo Público Municipal, a
aposentação dá ensejo à vacância do cargo público, conforme
dispõe:
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ART. 46 - A vacância do cargo público decorrerá de:
I - Exoneração;
II - Demissão;
III- Ascensão;
IV - Readaptação;
V - Recondução;
VI - Aposentadoria;
VII - Falecimento;
VIII - Perda do cargo por decisão judicial.

Portanto, conforme Carta de Concessão de Aposentadoria por Tempo
de Contribuição (benefício nº 185420726-9) do INSS, anexo ao
Requerimento do(a) servidor(a), manter-se no cargo em que se
aposentou, acumulando o benefício de aposentadoria com os
vencimentos do cargo, enseja na violação do artigo 37, II da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como
do artigo 46, inciso VI da Lei nº 43/97.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e documentos em
anexo, verifica-se a previsão legal contida no artigo 47 da Lei
nº 43/97, para o presente pedido, razão pela qual OPINO pelo
acolhimento do pedido de exoneração formulado pelo(a) autor(a),
pois de forma unilateral pode o servidor comunicar a sua intenção
de se desligar do funcionalismo público municipal, somado ao
fato de que concedida a sua aposentadoria por tempo de idade ou
contribuição pelo INSS, manter-se no cargo em que se aposentou,
acumulando o benefício de aposentadoria com os vencimentos do
cargo, enseja na violação do artigo 37, II da Constituição da
República Federativa do Brasil, bem como do artigo 46, inciso VI
da Lei nº 43/97.

Vereda/BA, 22 de novembro de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº085/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, ACOLHO o pedido de
exoneração formulado pelo(a) servidor(a) ILVANEIDE SOARES
OLIVEIRA JARDIM, portadora do RG 04.030.984-32 SSP/BA, inscrita
no CPF sob o nº 398.216.175-49, servidora deste município na
função de Professor – PI desde 01/07/1997, matrícula 27, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, em razão
da Concessão de Aposentadoria por idade pelo INSS.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência ao(a) servidor(a)
e demais providências de praxe, com publicação do Parecer
Jurídico e Decisão Administrativa no Diário Oficial do
Município, expedindo-se Portaria de Exoneração e Vacância do
cargo, em atendimento a publicidade dos atos praticados pela
administração pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 22 de novembro de 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKE5NTCXNDU0OTNBMDIWQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
23 de Novembro de 2022
5 - Ano II - Nº 884

Vereda

PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº086/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de pedido de concessão de LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR, formulado por FABIO RODRIGUES LIMA,
brasileiro, portador do RG 1147475474 SSP/BA, inscrito no CPF
sob o nº 794.770.895-91, servidor deste município na função de
Professor – PI desde 02/09/2002, matrícula 511, lotado na Escola
Municipal Mallid Hom Chaban, vinculado à Secretaria Municipal de
Educação e Lazer.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Ciente de que a licença ora pleiteada, caracteriza-se no
afastamento temporário do exercício do cargo, que pode ser
concedido ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo
estável para tratamento de interesses particulares, sem
remuneração, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos.
Compulsando a Lei nº 43/97, que Institui o Regime Jurídico Único
e o Plano de Carreira do Funcionalismo Público Municipal,
encontra-se a previsão legal para o presente requerimento
formulado, vejamos:
Art. 96 — Conceder-se-á ao servidor público licença:
(...)
VIII - Para tratar de interesse particular.
§ 1° - As licenças previstas nos incisos VII e VIII deste
artigo, não se aplicam ao ocupante de cargo em comissão
ou de função de confiança.
§ 2° - O servidor não integrante do quadro de pessoal do
Município que esteja no exercício de cargo de comissão,
não terá ao gozo das licenças previstas nos incisos V,
VI,VII, VIII deste artigo.

Ademais, para a concessão da Licença pleiteada, a legislação
municipal em vigor exige ciência e cumprimento quanto ao disposto
nos artigos a seguir exposto:
ART – 98 (...)
§ 2° - O servidor em licença para tratar de interesses
particulares não poderá exercer atividades remuneradas em
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outros órgãos da administração do próprio Município, salvo
a hipótese de acumulação legal, sob pena de cassação
imediata de licença.
ART. 117 - A critério da administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para tratar de
interesse particular, sem remuneração, pelo prazo de até
02(dois) anos consecutivos, não se computando o tempo para
nenhum efetivo.
§ 1° - Não será concedida licença para tratar de interesse
particulares quando tal concessão implicar em reposição
do servidor, a que titulo for.
§ 2° - O servidor guardará em exercício am concessão da
licença.
§ 3° - Na se concederá nova licença antes de decorridos
02(dois) anos ao término da anterior, seja qual for o
período da concessão inicial.
§ 4° - A licença prevista neste artigo não será concedida
nomeado, antes de completar 02 (dois) anos de exercício,
nem ao servidor que esteja respondendo a processo
administrativo
que
esteja
obriga
à
devolução
ou
indenização aos cofres públicos, a qualquer titulo.
ART. 118 - A licença poderá ser interrompida, a qualquer
tempo, a pedido do servidor, na hipótese prevista no
parágrafo 2° do art. 98 desta Lei, ou pela administração,
no caso de calamidades pública, comoção interno ou surto
epidêmico.

III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e documentos em
anexo, preenchidos os requisitos legais, OPINO pela concessão da
licença ao servidor FABIO RODRIGUES LIMA, para tratar de
interesse particular, sem vencimentos, pelo prazo de 02 (dois)
ano, a contar do dia 31/01/2023.
Vereda/BA, 23 de novembro de 2022.
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Processo Administrativo: 086/2022
Autor(a): Fabio Rodrigues Lima
Natureza: Licença para Tratar de Interesse Particular

DESPACHO ADMINISTRATIVO

1. Tendo em vista o Parecer Jurídico retro, DEFIRO o presente pedido formulado
no requerimento de concessão de licença.

2. Encaminhe-se ao Setor de RH para anotações de praxe junto à pasta do
servidor, inclusive retirando da folha de pagamento a partir desta data.
3. Expeça-se Portaria na forma da Lei Orgânica Municipal e publique-se no Diário
Oficial do Município.
4. Cumpra-se.

Vereda/BA, 23 de novembro de 2022.
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