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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA 12.2019 PGM- - DESIGNA O PROCURADOR ADJUNTO RODRIGO ESTEVES
DA CRUZ PARA O ASSESSORAMENTO JURÍDICO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, no uso de suas
atribuições legais previstas no art. 5º, da Lei Municipal nº 724/2014, que “Dispõe sobre a
Organização, Funcionamento e atribuições da Procuradoria Geral do Município”,
CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 25, de 16 de Janeiro de 2019, através do qual o
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Temóteo Alves de Brito, nomeou o Sr.
Rodrigo Esteves da Cruz para o cargo comissionado de Procurador Adjunto;
CONSIDERANDO que as atribuições do Procurador Adjunto estão discriminadas no art. 7º,
da Lei Municipal nº 724/2014, e na sua maioria por designação do Procurador Geral do
Município;
CONSIDERANDO que ao Procurador Geral do Município compete a distribuição das
atribuições e serviços aos membros e servidores, no âmbito da Procuradoria, e expedir
instruções e provimentos para os servidores da Procuradoria Geral sobre o exercício das
respectivas funções, conforme prevê os incisos VII e VIII, do art. 5º, da Lei 724/2014;
CONSIDERANDO que, em razão da “judicialização” crescente de demandas junto à
Secretaria Municipal de Saúde, além dos inúmeros processos administrativos internos, de
toda ordem, tramitando naquela repartição, o que implica na necessidade de
assessoramento jurídico direto e permanente ao Secretário e às Diretorias e
Departamentos; e,
CONSIDERANDO a necessidade da permanente inter relação entre a Procuradoria
Municipal e a Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, e Ministério Público do
Trabalho, para questões relativas à prestação dos serviços públicos de saúde;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o Sr. RODRIGO ESTEVES DA CRUZ, Procurador Adjunto deste
Município, nomeado pelo Decreto nº 25, de 16 de Janeiro de 2019, sem prejuízo de seu
vencimento, ao exercício das seguintes atribuições e serviços:
I. Assessoramento jurídico ao Secretário Municipal de Saúde e às Diretorias de
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Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, nos processos e procedimentos
administrativos dos mesmos, com exceção de processos administrativos disciplinares
e licitatórios (inclusive Dispensas de Licitação e Inexigibilidades);
II. Assessorar o Secretário Municipal de Saúde, ou pessoa por ele delegada, e demais
Departamentos da referida Secretaria, especialmente a Regulação, no cumprimento
tempestivo das decisões judiciais, sejam elas interlocutórias (tutelas de urgência ou
liminares) ou definitivas, relacionadas ao fornecimento de medicamentos, consultas
médicas e internações, remoção e procedimentos cirúrgicos, reportando-se, após o
efetivo cumprimento destas, aos Procuradores Municipais vinculados aos processos
judiciais que as originaram, ou diretamente ao Procurador Geral;
III. Assessorar juridicamente ao CEREST - Centro de Referência Regional em Saúde dos
Trabalhadores, à Vigilância Sanitária Municipal, aos Agentes Comunitários de Saúde
e Agentes de Combate a Endemias, nos processos administrativos instaurados em
razão de autuações por estes Órgãos, Equipes ou Servidores;
IV. Representar a Procuradoria Municipal junto à Defensoria Pública e ao Ministério
Público Estaduais, exclusivamente quanto a procedimentos e demandas relacionadas
ao atendimento à população nas Unidades de Saúde e da prestação de serviços
públicos municipais de Saúde à população assistida por estas Instituições;
V. Análise e emissão de parecer jurídico em processos administrativos da Secretaria
Municipal de Saúde, sob censura do Procurador Geral, relativos a Termos Aditivos de
Prazo; a contratos de prestação de serviços em geral; a contratos de fornecimento de
materiais descartáveis às Unidades de Saúde; a contratos de prestação de serviços
de obras civis (manutenção, ampliação ou construção) de prédios da Secretaria
Municipal de Saúde, próprios ou locados; e,
VI. Representar a Procuradoria Municipal nas reuniões do CMS – Conselho Municipal de
Saúde, Sindicatos da Categoria, MPT – Ministério Público do Trabalho, entre outros,
para assuntos estritamente relacionados aos Serviços Públicos de Saúde e/ou a
Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, em que a Procuradoria Municipal tiver
sido convidado a participar e se fazer representada, comunicando previamente ao
Procurador Geral.
§ primeiro: Em havendo necessidade, além das atribuições acima, o Procurador Geral do
Município poderá designar o Sr. RODRIGO ESTEVES DA CRUZ a executar outras
atribuições previstas no art. 7º da Lei nº 724/2014, vinculadas ou não à Secretaria Municipal
de Saúde.
§ segundo: Toda e qualquer comunicação entre o Procurador Adjunto ora designado e a
Procuradoria Geral do Município, bem como em relação aos demais Procuradores
Municipais e Adjunto deve ser formal, ou seja, através de CI – Circular Interna ou Ofício,
protocolados na recepção da Procuradoria. Em caso de urgência, poderá se utilizar de email.
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§ terceiro: Fica de logo vedada ao Procurador Adjunto Sr. RODRIGO ESTEVES DA CRUZ a
execução das atribuições previstas nos incisos III, IV, VI, VII e IX, do art. 7º, da Lei
724/2014, salvo se por designação do Procurador Geral.
Art. 2º - Fica o Procurador Adjunto Sr. RODRIGO ESTEVES DA CRUZ obrigado a
encaminhar ao Procurador Geral, até o 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos
serviços, Relatórios Mensais dos serviços realizados, pareceres emitidos, reuniões e
audiências em que tenha participado, acompanhado de documentos que os comprove.
Cópia de cada Relatório também deve ser enviado ao Secretário Municipal de Saúde.
§ único: Cópia dos pareceres emitidos deverão ser encaminhadas à arquivo na Sede da
Procuradoria Municipal, imediatamente após sua emissão.
Art. 3º - No cumprimento da jornada laboral, enquanto permanecer designado para atender
exclusivamente à Secretaria Municipal de Saúde, o Procurador Adjunto Sr. RODRIGO
ESTEVES DA CRUZ deverá observar o expediente administrativo daquela Secretaria.
Art. 4º - Na análise de processos administrativos acima mencionados, o Procurador Adjunto
Sr. RODRIGO ESTEVES DA CRUZ deverá observar o quanto previsto nos arts. 25 e 26, da
Lei 724/2014, no que se refere a impedimento e suspeição, assim como à previsão do art.
34, de mesma lei, quanto à orientação normativa e supervisão técnica da Procuradoria Geral
do Município.
Art. 5º - As atribuições que não sejam da competência privativa do Procurador Geral,
tratadas nesta Portaria, poderão ser realizadas, conjunta ou isoladamente, pelos
Procuradores Municipais, que também poderão avocá-las, conforme competência prevista
no art. 11, da Lei nº 724/2014.
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e vigorará por prazo
indeterminado, e após a sua publicação no Diário Oficial do Município, ser afixada no Mural
da Procuradoria, da Secretaria Municipal de Saúde, e enviada por ofício a todos os órgãos
nesta mencionados.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Procurador Geral de Teixeira de Freitas-BA, 17 de Janeiro de 2019.
Paulo Américo Barreto da Fonseca - Procurador Geral do Município
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