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DECRETO
O Nº. 02-H, DE 01 DE
E JANEIRO
O DE 2021.

“Dispõ
õe sobre a nomeação ppara o carg
go de
assesso
or

administrativodda

prefe
feitura

municip
ipal de Fátim
ma/Bahia. ”

O PR
REFEITO MUNICIP
PAL DE FÁ
ÁTIMA BA
AHIA, Estaddo da Bahiaa, no uso dee suas
atribuuições legaais, conferidas pela Lei
L Orgânicca Municipaal, e com base na Leei nº.
318/22009, de 077de outubro de 2009, RESOLVE:
R

Nom
mear o Sennhor LUCA
AS BORGE
ES DE SA
ANTANA para o carrgo de asssessor
admiinistrativo do
d gabinete do prefeito;

REG
GISTRE-SE
E. PUBLIIQUE-SE. CUMPRA
A-SE.
Gabiinete do Prrefeito Munnicipal de Fátima
F
(BA
A), em 01 de janeiro de 2021.

Fábio José
J
Reis dee Araújo
Prefeito Municipal
M
de Fátima
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DECRET
TO Nº. 8-A, DE 12 DE JANEIRO
O DE 2021.
moção da seervidora Allmira
“Dispõe sobre rem
F
e dá outras provvidências”.
Sousa Fontes

O PREFEITO
P
O MUNICIIPAL DE FÁTIMA,, Estado da
d Bahia, nno uso de suas
atribuuições legaais, conferiidas pela Lei Orgânica Municiipal, com amparo naa Lei
Munnicipal nº. 168 de 30 de dezem
mbro de 1997 que disspõe sobre o Estatuto
o dos
Servidores Públicos Municipais de Fáttima c/c, sub
bsidiariameente, com a lei 8112/90
0.
CON
NSIDERAN
NDO o decrreto de emeergência nº. 04, de 05 de
d janeiro dee 2021, quee trata
da siituação de emergência
e
no Município de Fátim
ma/Bahia em
e decorrênncia da com
mpleta
desorrganização administraativa e a im
mperiosa neecessidade de
d manutennção efetivaa dos
serviiços públicoos essenciaais nas áreaas de admin
nistração, saaúde, educaação, segurrança,
assistência social e saneeamento, considerado
c
os fundameentais e inndispensáveeis à
popuulação;
CON
NSIDERAN
NDO a situaação pandêm
mica que asssola nossa sociedade, tendo em vista
v
a
prem
mente necesssidade de agir com rapidez
r
parra atender aos anseios da popullação,
sobreetudo, quannto a urgênncia no enfrentamento
o bem com
mo na prevvenção do Novo
N
Coroonavírus.
CON
NSIDERAN
NDO que, segundo enntendimento
o sedimentaado pelo ccolendo Sup
perior
Tribuunal de Justtiça, inexistte desvio dee poder na remoção
r
reaalizada pelaa Administrração,
por interesse
i
púúblico, quanndo não vincculada à aplicação de sanção
s
discciplinar e qu
uando
o serrvidor é rem
movido para o desempenho de ativ
vidades conddizentes com
m as do carg
go no
qual foi investiddo por concuurso públicoo;
CON
NSIDERAN
NDO que a remoçãoo do servidor público dee seu possto de trab
balho
consttitui matériia atrelada ao poder discricionári
d
io do adminnistrador púúblico e qu
ue sua
remooção de ofíccio acontecee por interessse público.
CON
NSIDERAN
NDO que a remoção exxofficio é aq
quela que see dá mediannte o interessse da
Adm
ministração diante
d
da prresença de legítimo intteresse públlico em outtra repartiçãão, da
mesm
ma unidade federativa ou não, faazendo-se neecessária a movimentaação do serrvidor
para suprir a carrência de peessoal, objettivando darr maior eficiiência nos sserviços púb
blicos
naquuele determ
minado loccal. Assim sendo, motivadame
m
ente, por conveniênccia e
oporttunidade, a Administração busca executar a remoção do
d servidor como form
ma de
concretizar aquiilo que repuuta ser prioriitário, para melhor desempenhar ssuas atividad
des.
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CON
NSIDERAN
NDO que oss servidoress públicos, sejam
s
eles federais,
f
esttaduais, disttritais
ou municipais,
m
devem obbediência às determiinações da autoridadee administrrativa
hieraarquicamentte superior,, não gozanndo da garaantia jurídicca da inam
movibilidadee, por
exem
mplo, que toodo o serviddor toma ciêência ao ing
gressar no serviço
s
públlico, ao assiinar o
termo de posse, no qual connstam suas atribuições,, deveres e responsabil
r
lidades, além
m dos
direittos inerentees ao seu carrgo.
CON
NSIDERAN
NDO, aindaa, as palavrras de lição de Hely Lopes
L
Meireelles, que diz:
d A
lotaçção e a relootação consstituem prerrogativas do Executivvo, contra as quais não se
podeem opor oss servidoress, desde quue feitas naa forma esttatutária.O servidor poderá
adquuirir direito à permanênncia no serrviço públicco, mas nãoo adquirirá nunca direiito ao
exerccício da meesma funçãoo, no mesm
mo lugar e nas
n mesmass condições.. E, ainda, que
q o
podeer de organiizar e reorgganizar os serviços
s
púb
blicos, de lootar e relotaar servidorees, de
criar e extinguirr cargos, é indespojáveel da Admiinistração, por
p ser inerrente à sobeerania
internna do próprrio Estado".
CON
NSIDERAN
NDOa ocorrrência de reestruturaç
r
ão para garrantir maioor efetividad
de no
serviiço e sua im
mperiosa coontinuidade,e, que a Servidora Púública Municipal em tela, é
concursadae ocuupa uma funnção de servviço essenccial, tornanddo-se urgentte a sua rem
moção
para desenvolveer suas atividades laborrais;
CON
NSIDERAN
NDO a presunção
p
de legitiimidade de
d que gozam os atos
admiinistrativos,, e a inexisttência de diireito subjettivo do servvidor a lotaçção específi
fica.

RES
SOLVE:
Art. 1º. Determ
minar a rem
moção da seervidora Alm
mira Sousaa Fontes, (m
matrícula 1478),
de (PSF sedde II, pela pportaria nº 077 de
lotadda atualmennte na Secrettaria Municcipal de saúd
04 de
d julho de 2018), parra a Secretaaria de Edu
ucação na Escola
E
Ubiratan Brancco de
Oliveeira a partiir de 12 dee janeiro dee 2021, a fim de dessempenhar suas funções de
Agennte Adminisstrativo.
Art. 2º. Este decreto enntrará em vigor na data
d
de suua publicação, com efeitos
retroativos a 12//01/2021.
REGIST
TRE-SE. PU
UBLIQUE-S
SE. CUMP
PRA-SE.
Gabiinete do Preefeito Municcipal de Fáttima (BA), em
e 12 de jaaneiro de 20021.
Fábio José
J
Reis dee Araujo
Prefeitoo de Fátima-Bahia
Tel. Faxx- (75) 3658-2336 / 2282
Ramal: 206
e-mail: rh.pmf.ba@gm
mail.com
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DECRET
TO Nº. 8-B, DE 12 DE JANEIRO
O DE 2021.

“Dispõe sobre rem
moção da seervidora Esstelita
Menezess de Andrade
A
e dá outras
o
providên
ncias”.

O PREFEITO
P
O MUNICIIPAL DE FÁTIMA,, Estado da
d Bahia, nno uso de suas
atribuuições legaais, conferiidas pela Lei Orgânica Municiipal, com amparo naa Lei
Munnicipal nº. 168 de 30 de dezem
mbro de 1997 que disspõe sobre o Estatuto
o dos
Servidores Públicos Municipais de Fáttima c/c, sub
bsidiariameente, com a lei 8112/90
0.
CON
NSIDERAN
NDO o decrreto de emeergência nº. 04, de 05 de
d janeiro dee 2021, quee trata
da siituação de emergência
e
no Município de Fátim
ma/Bahia em
e decorrênncia da com
mpleta
desorrganização administraativa e a im
mperiosa neecessidade de
d manutennção efetivaa dos
serviiços públicoos essenciaais nas áreaas de admin
nistração, saaúde, educaação, segurrança,
assistência social e saneeamento, considerado
c
os fundameentais e inndispensáveeis à
popuulação;
CON
NSIDERAN
NDO a situaação pandêm
mica que asssola nossa sociedade, tendo em vista
v
a
prem
mente necesssidade de agir com rapidez
r
parra atender aos anseios da popullação,
sobreetudo, quannto a urgênncia no enfrentamento
o bem com
mo na prevvenção do Novo
N
Coroonavírus.
CON
NSIDERAN
NDO que, segundo enntendimento
o sedimentaado pelo ccolendo Sup
perior
Tribuunal de Justtiça, inexistte desvio dee poder na remoção
r
reaalizada pelaa Administrração,
por interesse
i
púúblico, quanndo não vincculada à aplicação de sanção
s
discciplinar e qu
uando
o serrvidor é rem
movido para o desempenho de ativ
vidades conddizentes com
m as do carg
go no
qual foi investiddo por concuurso públicoo;
CON
NSIDERAN
NDOque a remoção do
d servidor público
p
de seu postto de trab
balho
consttitui matériia atrelada ao poder discricionári
d
io do adminnistrador púúblico e qu
ue sua
remooção de ofíccioacontece por interessse público.
CON
NSIDERAN
NDOque a remoção
r
exofficio é aq
quela que see dá mediannte o interessse da
Adm
ministração diante
d
da prresença de legítimo intteresse públlico em outtra repartiçãão, da
mesm
ma unidade federativa ou não, faazendo-se neecessária a movimentaação do serrvidor
para suprir a carrência de peessoal, objettivando darr maior eficiiência nos sserviços púb
blicos
naquuele determ
minado loccal. Assim sendo, motivadame
m
ente, por conveniênccia e
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oporttunidade, a Administração busca executar a remoção do
d servidor como form
ma de
concretizar aquiilo que repuuta ser prioriitário, para melhor desempenhar ssuas atividad
des.
CON
NSIDERAN
NDO que oss servidoress públicos, sejam
s
eles federais,
f
esttaduais, disttritais
ou municipais,
m
devem obbediência às determiinações da autoridadee administrrativa
hieraarquicamentte superior,, não gozanndo da garaantia jurídicca da inam
movibilidadee, por
exem
mplo, que toodo o serviddor toma ciêência ao ing
gressar no serviço
s
públlico, ao assiinar o
termo de posse, no qual connstam suas atribuições,, deveres e responsabil
r
lidades, além
m dos
direittos inerentees ao seu carrgo.
CON
NSIDERAN
NDO, aindaa, as palavrras de lição de Hely Lopes
L
Meireelles, que diz:
d A
lotaçção e a relootação consstituem prerrogativas do Executivvo, contra as quais não se
podeem opor oss servidoress, desde quue feitas naa forma esttatutária.O servidor poderá
adquuirir direito à permanênncia no serrviço públicco, mas nãoo adquirirá nunca direiito ao
exerccício da meesma funçãoo, no mesm
mo lugar e nas
n mesmass condições.. E, ainda, que
q o
podeer de organiizar e reorgganizar os serviços
s
púb
blicos, de lootar e relotaar servidorees, de
criar e extinguirr cargos, é indespojáveel da Admiinistração, por
p ser inerrente à sobeerania
internna do próprrio Estado".
CON
NSIDERAN
NDOa ocorrrência de reestruturaç
r
ão para garrantir maioor efetividad
de no
serviiço e sua im
mperiosa coontinuidade,e, que a Servidora Púública Municipal em tela, é
concursadae ocuupa uma fuunção de seerviço essen
ncial, tornaa-se urgentee a sua rem
moção
para desenvolveer suas atividades laborrais;
CON
NSIDERAN
NDO a presunção
p
de legitiimidade de
d que gozam os atos
admiinistrativos,, e a inexisttência de diireito subjettivo do servvidor a lotaçção específi
fica.
RES
SOLVE:
Art. 1º. Determ
minar a rem
moção da seervidora Esstelita Menezes de An
ndrade(matrrícula
n Secretarria de Adm
ministração
o como Aggente Adm
ministrativo, para
19811), lotada na
desem
mpenhar suuas funções na Secreetaria de Educação, Escola
E
Ubirratan Brancco de
Oliveeira, a partirr de 12 de janeiro de 20021.
Art. 2º. Este decreto enntrará em vigor na data
d
de suua publicação, com efeitos
retroativos a 12//01/2021.
R
REGISTRE
E-SE. PUBL
LIQUE-SE
E. CUMPRA
A-SE.
e 12 de jaaneiro de 20021.
Gabiinete do Preefeito Municcipal de Fáttima (BA), em
Fábio José
J
Reis dee Araújo
Prefeitto de Fátimaa-Bahia
Tel. Faxx- (75) 3658-2336 / 2282
Ramal: 206
e-mail: rh.pmf.ba@gm
mail.com
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DECRET
TO Nº. 8-C, DE 12 DE JANEIRO
O DE 2021.
moção da seervidora Sa
amuel
“Dispõe sobre rem
Santana
a Ferreira e dá outras pprovidênciaas”.
O PREFEITO
P
O MUNICIIPAL DE FÁTIMA,, Estado da
d Bahia, nno uso de suas
atribuuições legaais, conferiidas pela Lei Orgânica Municiipal, com amparo naa Lei
Munnicipal nº. 168 de 30 de dezem
mbro de 1997 que disspõe sobre o Estatuto
o dos
Servidores Públicos Municipais de Fáttima c/c, sub
bsidiariameente, com a lei 8112/90
0.
CON
NSIDERAN
NDO o decrreto de emeergência nº. 04, de 05 de
d janeiro dee 2021, quee trata
da siituação de emergência
e
no Município de Fátim
ma/Bahia em
e decorrênncia da com
mpleta
desorrganização administraativa e a im
mperiosa neecessidade de
d manutennção efetivaa dos
serviiços públicoos essenciaais nas áreaas de admin
nistração, saaúde, educaação, segurrança,
assistência social e saneeamento, considerado
c
os fundameentais e inndispensáveeis à
popuulação;
CON
NSIDERAN
NDO a situaação pandêm
mica que asssola nossa sociedade, tendo em vista
v
a
prem
mente necesssidade de agir com rapidez
r
parra atender aos anseios da popullação,
sobreetudo, quannto a urgênncia no enfrentamento
o bem com
mo na prevvenção do Novo
N
Coroonavírus.
CON
NSIDERAN
NDO que, segundo enntendimento
o sedimentaado pelo ccolendo Sup
perior
Tribuunal de Justtiça, inexistte desvio dee poder na remoção
r
reaalizada pelaa Administrração,
por interesse
i
púúblico, quanndo não vincculada à aplicação de sanção
s
discciplinar e qu
uando
o serrvidor é rem
movido para o desempenho de ativ
vidades conddizentes com
m as do carg
go no
qual foi investiddo por concuurso públicoo;
CON
NSIDERAN
NDOque a remoção do
d servidor público
p
de seu postto de trab
balho
consttitui matériia atrelada ao poder discricionári
d
io do adminnistrador púúblico e qu
ue sua
remooção de ofíccioacontece por interessse público.
CON
NSIDERAN
NDOque a remoção
r
exofficio é aq
quela que see dá mediannte o interessse da
Adm
ministração diante
d
da prresença de legítimo intteresse públlico em outtra repartiçãão, da
mesm
ma unidade federativa ou não, faazendo-se neecessária a movimentaação do serrvidor
para suprir a carrência de peessoal, objettivando darr maior eficiiência nos sserviços púb
blicos
naquuele determ
minado loccal. Assim sendo, motivadame
m
ente, por conveniênccia e
oporttunidade, a Administração busca executar a remoção do
d servidor como form
ma de
concretizar aquiilo que repuuta ser prioriitário, para melhor desempenhar ssuas atividad
des.
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CON
NSIDERAN
NDO que oss servidoress públicos, sejam
s
eles federais,
f
esttaduais, disttritais
ou municipais,
m
devem obbediência às determiinações da autoridadee administrrativa
hieraarquicamentte superior,, não gozanndo da garaantia jurídicca da inam
movibilidadee, por
exem
mplo, que toodo o serviddor toma ciêência ao ing
gressar no serviço
s
públlico, ao assiinar o
termo de posse, no qual connstam suas atribuições,, deveres e responsabil
r
lidades, além
m dos
direittos inerentees ao seu carrgo.
CON
NSIDERAN
NDO, aindaa, as palavrras de lição de Hely Lopes
L
Meireelles, que diz:
d A
lotaçção e a relootação consstituem prerrogativas do Executivvo, contra as quais não se
podeem opor oss servidoress, desde quue feitas naa forma esttatutária.O servidor poderá
adquuirir direito à permanênncia no serrviço públicco, mas nãoo adquirirá nunca direiito ao
exerccício da meesma funçãoo, no mesm
mo lugar e nas
n mesmass condições.. E, ainda, que
q o
podeer de organiizar e reorgganizar os serviços
s
púb
blicos, de lootar e relotaar servidorees, de
criar e extinguirr cargos, é indespojáveel da Admiinistração, por
p ser inerrente à sobeerania
internna do próprrio Estado".
CON
NSIDERAN
NDOa ocorrrência de reestruturaç
r
ão para garrantir maioor efetividad
de no
serviiço e sua im
mperiosa coontinuidadee,e, que o Servidor
S
Púúblico Muniicipal em teela, é
concursadoe ocuupa uma fuunção de seerviço essen
ncial, nessee sentido toorna-se urgeente a
sua remoção
r
parra desenvolvver suas atividades lab
borais;
CON
NSIDERAN
NDO a presunção
p
de legitiimidade de
d que gozam os atos
admiinistrativos,, e a inexisttência de diireito subjettivo do servvidor a lotaçção específi
fica.
RES
SOLVE:
Art. 1º. Determ
minar a remooção do serrvidor Sam
muel Santan
na Ferreiraa (matrículaa 972)
lotaddo na Secreetaria de Edducação, naa função dee Auxiliar de
d Serviçoss Gerais -E
Escola
Munnicipal Sagrrada Família - para deesempenharr suas funçções no cenntro Educaccional
Infanntil Maria Jaandira S. Foonseca, a paartir de 12 de
d janeiro dee 2021.
Art. 2º. Este decreto enntrará em vigor na data
d
de suua publicação, com efeitos
retroativos a 12//01/2021.
REGIST
TRE-SE. PU
UBLIQUE-S
SE. CUMP
PRA-SE.
e 12 de jaaneiro de 20021.
Gabiinete do Preefeito Municcipal de Fáttima (BA), em
.
Fábio José
J
Reis dee Araújo
Prefeitto de Fátimaa-Bahia
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DECRET
TO Nº. 8-D, DE 12 DE JANEIRO
O DE 2021.
vidora
“Dispõe sobre remoção da serv
nide do N
Nascimentoo e dá outras
o
Cleusan
providên
ncias”.

O PREFEITO
P
O MUNICIIPAL DE FÁTIMA,, Estado da
d Bahia, nno uso de suas
atribuuições legaais, conferiidas pela Lei Orgânica Municiipal, com amparo naa Lei
Munnicipal nº. 168 de 30 de dezem
mbro de 1997 que disspõe sobre o Estatuto
o dos
Servidores Públicos Municipais de Fáttima c/c, sub
bsidiariameente, com a lei 8112/90
0.
NSIDERAN
NDO o decrreto de emeergência nº. 04, de 05 de
d janeiro dee 2021, quee trata
CON
da siituação de emergência
e
no Município de Fátim
ma/Bahia em
e decorrênncia da com
mpleta
desorrganização administraativa e a im
mperiosa neecessidade de
d manutennção efetivaa dos
serviiços públicoos essenciaais nas áreaas de admin
nistração, saaúde, educaação, segurrança,
assistência social e saneeamento, considerado
c
os fundameentais e inndispensáveeis à
popuulação;
CON
NSIDERAN
NDO a situaação pandêm
mica que asssola nossa sociedade, tendo em vista
v
a
prem
mente necesssidade de agir com rapidez
r
parra atender aos anseios da popullação,
sobreetudo, quannto a urgênncia no enfrentamento
o bem com
mo na prevvenção do Novo
N
Coroonavírus.
CON
NSIDERAN
NDO que, segundo enntendimento
o sedimentaado pelo ccolendo Sup
perior
Tribuunal de Justtiça, inexistte desvio dee poder na remoção
r
reaalizada pelaa Administrração,
por interesse
i
púúblico, quanndo não vincculada à aplicação de sanção
s
discciplinar e qu
uando
o serrvidor é rem
movido para o desempenho de ativ
vidades conddizentes com
m as do carg
go no
qual foi investiddo por concuurso públicoo;
CON
NSIDERAN
NDOque a remoção do
d servidor público
p
de seu postto de trab
balho
consttitui matériia atrelada ao poder discricionári
d
io do adminnistrador púúblico e qu
ue sua
remooção de ofíccioacontece por interessse público.
CON
NSIDERAN
NDOque a remoção
r
exofficio é aq
quela que see dá mediannte o interessse da
Adm
ministração diante
d
da prresença de legítimo intteresse públlico em outtra repartiçãão, da
mesm
ma unidade federativa ou não, faazendo-se neecessária a movimentaação do serrvidor
para suprir a carrência de peessoal, objettivando darr maior eficiiência nos sserviços púb
blicos
naquuele determ
minado loccal. Assim sendo, motivadame
m
ente, por conveniênccia e
oporttunidade, a Administração busca executar a remoção do
d servidor como form
ma de
concretizar aquiilo que repuuta ser prioriitário, para melhor desempenhar ssuas atividad
des.
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CON
NSIDERAN
NDO que oss servidoress públicos, sejam
s
eles federais,
f
esttaduais, disttritais
ou municipais,
m
devem obbediência às determiinações da autoridadee administrrativa
hieraarquicamentte superior,, não gozanndo da garaantia jurídicca da inam
movibilidadee, por
exem
mplo, que toodo o serviddor toma ciêência ao ing
gressar no serviço
s
públlico, ao assiinar o
termo de posse, no qual connstam suas atribuições,, deveres e responsabil
r
lidades, além
m dos
direittos inerentees ao seu carrgo.
CON
NSIDERAN
NDO, aindaa, as palavrras de lição de Hely Lopes
L
Meireelles, que diz:
d A
lotaçção e a relootação consstituem prerrogativas do Executivvo, contra as quais não se
podeem opor oss servidoress, desde quue feitas naa forma esttatutária.O servidor poderá
adquuirir direito à permanênncia no serrviço públicco, mas nãoo adquirirá nunca direiito ao
exerccício da meesma funçãoo, no mesm
mo lugar e nas
n mesmass condições.. E, ainda, que
q o
podeer de organiizar e reorgganizar os serviços
s
púb
blicos, de lootar e relotaar servidorees, de
criar e extinguirr cargos, é indespojáveel da Admiinistração, por
p ser inerrente à sobeerania
internna do próprrio Estado".
CON
NSIDERAN
NDOa ocorrrência de reestruturaç
r
ão para garrantir maioor efetividad
de no
serviiço e sua im
mperiosa coontinuidade,e, que a Servidora Púública Municipal em tela, é
concursadae ocuupa uma fuunção de seerviço essen
ncial, tornaa-se urgentee a sua rem
moção
para desenvolveer suas atividades laborrais;
CON
NSIDERAN
NDO a presunção
p
de legitiimidade de
d que gozam os atos
admiinistrativos,, e a inexisttência de diireito subjettivo do servvidor a lotaçção específi
fica.
RES
SOLVE:

Art. 1º. Determ
minar a rem
moção da servidoraC
Cleusanide do Nascim
mento (matrrícula
nistração, paara desempeenhar sua fu
unção
17999), lotada atuualmente na Secretariaa de Admin
de Auxiliar
A
de Serviços
S
Geerais na Esccola Ubirataan Branco de
d Oliveira, a partir de 12 de
janeiiro de 2021..
Art. 2º. Este decreto enntrará em vigor na data
d
de suua publicação, com efeitos
retroativos a 12//01/2021.
REGIST
TRE-SE. PU
UBLIQUE-S
SE. CUMP
PRA-SE.
e 12 de jaaneiro de 20021.
Gabiinete do Preefeito Municcipal de Fáttima (BA), em
Fábio José
J
Reis dee Araújo
Prefeitto de Fátimaa-Bahia
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DECRET
TO Nº. 8-E, DE 12 DE JANEIRO
O DE 2021.

“Dispõe sobre rem
moção da sservidora Josefa
J
Andrea Andrade dos Santoos e dá outras
o
ncias”.
providên

O PREFEITO
P
O MUNICIIPAL DE FÁTIMA,, Estado da
d Bahia, nno uso de suas
atribuuições legaais, conferiidas pela Lei Orgânica Municiipal, com amparo naa Lei
Munnicipal nº. 168 de 30 de dezem
mbro de 1997 que disspõe sobre o Estatuto
o dos
Servidores Públicos Municipais de Fáttima c/c, sub
bsidiariameente, com a lei 8112/90
0.
CON
NSIDERAN
NDO o decrreto de emeergência nº. 04, de 05 de
d janeiro dee 2021, quee trata
da siituação de emergência
e
no Município de Fátim
ma/Bahia em
e decorrênncia da com
mpleta
desorrganização administraativa e a im
mperiosa neecessidade de
d manutennção efetivaa dos
serviiços públicoos essenciaais nas áreaas de admin
nistração, saaúde, educaação, segurrança,
assistência social e saneeamento, considerado
c
os fundameentais e inndispensáveeis à
popuulação;
CON
NSIDERAN
NDO a situaação pandêm
mica que asssola nossa sociedade, tendo em vista
v
a
prem
mente necesssidade de agir com rapidez
r
parra atender aos anseios da popullação,
sobreetudo, quannto a urgênncia no enfrentamento
o bem com
mo na prevvenção do Novo
N
Coroonavírus.
CON
NSIDERAN
NDO que, segundo enntendimento
o sedimentaado pelo ccolendo Sup
perior
Tribuunal de Justtiça, inexistte desvio dee poder na remoção
r
reaalizada pelaa Administrração,
por interesse
i
púúblico, quanndo não vincculada à aplicação de sanção
s
discciplinar e qu
uando
o serrvidor é rem
movido para o desempenho de ativ
vidades conddizentes com
m as do carg
go no
qual foi investiddo por concuurso públicoo;
CON
NSIDERAN
NDO que a remoçãoo do servidor público dee seu possto de trab
balho
consttitui matériia atrelada ao poder discricionári
d
io do adminnistrador púúblico e qu
ue sua
remooção de ofíccio acontecee por interessse público.
CON
NSIDERAN
NDO que a remoção exxofficio é aq
quela que see dá mediannte o interessse da
Adm
ministração diante
d
da prresença de legítimo intteresse públlico em outtra repartiçãão, da
mesm
ma unidade federativa ou não, faazendo-se neecessária a movimentaação do serrvidor
para suprir a carrência de peessoal, objettivando darr maior eficiiência nos sserviços púb
blicos
naquuele determ
minado loccal. Assim sendo, motivadame
m
ente, por conveniênccia e
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oporttunidade, a Administração busca executar a remoção do
d servidor como form
ma de
concretizar aquiilo que repuuta ser prioriitário, para melhor desempenhar ssuas atividad
des.
CON
NSIDERAN
NDO que oss servidoress públicos, sejam
s
eles federais,
f
esttaduais, disttritais
ou municipais,
m
devem obbediência às determiinações da autoridadee administrrativa
hieraarquicamentte superior,, não gozanndo da garaantia jurídicca da inam
movibilidadee, por
exem
mplo, que toodo o serviddor toma ciêência ao ing
gressar no serviço
s
públlico, ao assiinar o
termo de posse, no qual connstam suas atribuições,, deveres e responsabil
r
lidades, além
m dos
direittos inerentees ao seu carrgo.
CON
NSIDERAN
NDO, aindaa, as palavrras de lição de Hely Lopes
L
Meireelles, que diz:
d A
lotaçção e a relootação consstituem prerrogativas do Executivvo, contra as quais não se
podeem opor oss servidoress, desde quue feitas naa forma esttatutária.O servidor poderá
adquuirir direito à permanênncia no serrviço públicco, mas nãoo adquirirá nunca direiito ao
exerccício da meesma funçãoo, no mesm
mo lugar e nas
n mesmass condições.. E, ainda, que
q o
podeer de organiizar e reorgganizar os serviços
s
púb
blicos, de lootar e relotaar servidorees, de
criar e extinguirr cargos, é indespojáveel da Admiinistração, por
p ser inerrente à sobeerania
internna do próprrio Estado".
CON
NSIDERAN
NDOa ocorrrência de reestruturaç
r
ão para garrantir maioor efetividad
de no
serviiço e sua im
mperiosa coontinuidade,e, que a Servidora Púública Municipal em tela, é
concursadae ocuupa uma funnção de servviço essenccial, tornanddo-se urgentte a sua rem
moção
para desenvolveer suas atividades laborrais;
CON
NSIDERAN
NDO a presunção
p
de legitiimidade de
d que gozam os atos
admiinistrativos,, e a inexisttência de diireito subjettivo do servvidor a lotaçção específi
fica.
RES
SOLVE:
Art. 1º. Determ
minar a rem
moção da servidora Josefa
J
Anddrea Andraade dos Sa
antos,
d
ar sua funçãão de
matríícula 1962,, lotada na Secretaria de Educaçção, para desempenha
Agennte Adminisstrativo na Escola
E
Emíllia Maria, a partir de 122 de janeiroo de 2021.
Art. 2º. Este decreto enntrará em vigor na data
d
de suua publicação, com efeitos
retroativos a 12//01/2021.
REGIST
TRE-SE. PU
UBLIQUE-S
SE. CUMP
PRA-SE.
Gabiinete do Preefeito Municcipal de Fáttima (BA), em
e 12 de jaaneiro de 20021.
Fábio José
J
Reis dee Araújo
Prefeitto de Fátimaa-Bahia
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DECRETO N°054-A/2021.
DE25 DE JANEIRO DE 2021.

Súmula: Alteram os Representantes do
segmento de Governo demembros titulares e
suplentes e representantes da Casa de
Estudantes no Conselho Municipal da Casa
dos Estudantes - CMCE, e da outras
providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais especificamente o que preceitua a Lei Municipal nº 328 de 22 demarço
de2010.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados, através deste Decreto os membros titulares e respectivos
suplentes, do CONSELHO MUNICIPAL DA CASA DOS ESTUDANTES– CMCE,
para gestão de 02 (dois), do município de Fátima – Bahia.

Art. 2°- OCONSELHO MUNICIPAL DA CASA DOS ESTUDANTES –
CMCE,terá a seguinte composição:

I – Representante dos Estudantes Residentes na Casa I (Aracaju/SE);
Titular:João Vitor Novais Santana
Suplente:Joice Jesus Andrade
II – Representante dos Estudantes Residentes na Casa II (São Cristóvão/SE);
Titular: Lara Maria Fontes dos Santos
Suplente:João Clécio Oliveira de Santana
III – Representante dos Estudantes Residentes na Casa III (Lagarto/SE);
Titular: Mariana Moreira Andrade
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Suplente:Cosme Rabelo de Almeida
IV - Representantes da Secretaria Municipal de Educação - SME;
Titular:José Jaridson da Costa Sousa
Suplente: Maria Lucivânia de Menezes Oliveira
V - Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS;
Titular:José Francis Reis de Morais
Suplente:Josefa Monalisa Ribeiro Oliveira
VI - Representantes da Secretaria Municipal de Administração;
Titular:Alexandre Ferreira Ramos
Suplente:Devid Cruz Batista
Art. 3º - O mandato dos membros do CONSELHO MUNICIPAL DA CASA DOS
ESTUDANDES- CMCE será de 02 (dois) anos, permitida a recondução para um
mandato subsequente.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fátima - Bahia, 25 de Janeiro de 2021.

Fábio José Reis de Araújo
Prefeito Municipal de Fátima
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DECRET
TO Nº. 059 DE 28 DE JANEIRO
O DE 2021.
moção do sservidorRiv
velino
“Dispõe sobre a rem
os Vicente e dá outras providênciaas”.
de Mato

O PREFEITO
P
O MUNICIIPAL DE FÁTIMA,, Estado da
d Bahia, nno uso de suas
atribuuições legaais, conferiidas pela Lei Orgânica Municiipal, com amparo naa Lei
Munnicipal nº. 168 de 30 de dezem
mbro de 1997 que disspõe sobre o Estatuto
o dos
Servidores Públicos Municipais de Fáttima c/c, sub
bsidiariameente, com a lei 8112/90
0.
CON
NSIDERAN
NDO o decrreto de emeergência nº. 04, de 05 de
d janeiro dee 2021, quee trata
da siituação de emergência
e
no Município de Fátim
ma/Bahia em
e decorrênncia da com
mpleta
desorrganização administraativa e a im
mperiosa neecessidade de
d manutennção efetivaa dos
serviiços públicoos essenciaais nas áreaas de admin
nistração, saaúde, educaação, segurrança,
assistência social e saneeamento, considerado
c
os fundameentais e inndispensáveeis à
popuulação;
CON
NSIDERAN
NDO a situaação pandêm
mica que asssola nossa sociedade, tendo em vista
v
a
prem
mente necesssidade de agir com rapidez
r
parra atender aos anseios da popullação,
sobreetudo, quannto a urgênncia no enfrentamento
o bem com
mo na prevvenção do Novo
N
Coroonavírus.
CON
NSIDERAN
NDO que, segundo enntendimento
o sedimentaado pelo ccolendo Sup
perior
Tribuunal de Justtiça, inexistte desvio dee poder na remoção
r
reaalizada pelaa Administrração,
por interesse
i
púúblico, quanndo não vincculada à aplicação de sanção
s
discciplinar e qu
uando
o serrvidor é rem
movido para o desempenho de ativ
vidades conddizentes com
m as do carg
go no
qual foi investiddo por concuurso públicoo;
CON
NSIDERAN
NDO que a remoçãoo do servidor público dee seu possto de trab
balho
consttitui matériia atrelada ao poder discricionári
d
io do adminnistrador púúblico e qu
ue sua
remooção de ofíccio acontecee por interessse público.
CON
NSIDERAN
NDO que a remoção exxofficio é aq
quela que see dá mediannte o interessse da
Adm
ministração diante
d
da prresença de legítimo intteresse públlico em outtra repartiçãão, da
mesm
ma unidade federativa ou não, faazendo-se neecessária a movimentaação do serrvidor
para suprir a carrência de peessoal, objettivando darr maior eficiiência nos sserviços púb
blicos
naquuele determ
minado loccal. Assim sendo, motivadame
m
ente, por conveniênccia e
oporttunidade, a Administração busca executar a remoção do
d servidor como form
ma de
concretizar aquiilo que repuuta ser prioriitário, para melhor desempenhar ssuas atividad
des.
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CON
NSIDERAN
NDO que oss servidoress públicos, sejam
s
eles federais,
f
esttaduais, disttritais
ou municipais,
m
devem obbediência às determiinações da autoridadee administrrativa
hieraarquicamentte superior,, não gozanndo da garaantia jurídicca da inam
movibilidadee, por
exem
mplo, que toodo o serviddor toma ciêência ao ing
gressar no serviço
s
públlico, ao assiinar o
termo de posse, no qual connstam suas atribuições,, deveres e responsabil
r
lidades, além
m dos
direittos inerentees ao seu carrgo.
CON
NSIDERAN
NDO, aindaa, as palavrras de lição de Hely Lopes
L
Meireelles, que diz:
d A
lotaçção e a relootação consstituem prerrogativas do Executivvo, contra as quais não se
podeem opor oss servidoress, desde quue feitas naa forma esttatutária.O servidor poderá
adquuirir direito à permanênncia no serrviço públicco, mas nãoo adquirirá nunca direiito ao
exerccício da meesma funçãoo, no mesm
mo lugar e nas
n mesmass condições.. E, ainda, que
q o
podeer de organiizar e reorgganizar os serviços
s
púb
blicos, de lootar e relotaar servidorees, de
criar e extinguirr cargos, é indespojáveel da Admiinistração, por
p ser inerrente à sobeerania
internna do próprrio Estado".
CON
NSIDERAN
NDOa ocorrrência de reestruturaç
r
ão para garrantir maioor efetividad
de no
serviiço e sua im
mperiosa coontinuidadee,e, que o Servidor
S
Púúblico Muniicipal em teela, é
concursadoe ocuupa uma funnção de servviço essenccial, tornanddo-se urgentte a sua rem
moção
para desenvolveer suas atividades laborrais;
CON
NSIDERAN
NDO a presunção
p
de legitiimidade de
d que gozam os atos
admiinistrativos,, e a inexisttência de diireito subjettivo do servvidor a lotaçção específi
fica.

RES
SOLVE:
Art. 1º. Determ
minar a remooção do servvidorRivelin
no de Matoos Vicente, (matrícula 640),
A
Social
S
(CR
REAS), paraa a Secretarria de
lotaddo atualmennte na Secretaria de Assistência
Educcação na Escola
E
Dom
m Pedro I, a partir de
d 28 de jaaneiro de 2021, a fim
m de
desem
mpenhar suuas funções de Agente Administrat
A
tivo.
Art. 2º. Este deecreto entrarrá em vigorr na data de sua publicaação.
REGIST
TRE-SE. PU
UBLIQUE-S
SE. CUMP
PRA-SE.
e 28 de jaaneiro de 20021.
Gabiinete do Preefeito Municcipal de Fáttima (BA), em
Fábio José
J
Reis dee Araujo
Prefeitoo de Fátima-Bahia
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