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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA 02.2020 PGM - CONSTITUI COMISSÃO PROCESSANTE E INSTAURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ANALISAR A MANUTENÇÃO DE GRATIFICAÇÃO
DISCRICIONÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, FLÁVIO RODRIGO JESUS ANDRADE
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, no uso de suas
atribuições legais na forma do artigo 155 da Lei nº 822, de 14 de dezembro de 2014.
CONSIDERANDO que o Sr. FLÁVIO RODRIGO DE JESUS ANDRADE é servidor efetivo,
admitido através de concursos públicos em 03/02/2003 e 23/08/2006, para os cargos de
Técnico Administrativo (40h semanais) e Professor (20h semanais);
CONSIDERANDO que consta da CI DRH nº 437/2019 o histórico funcional do aludido
servidor, que atuou em diversos setores da administração, deixando de exercer funções de
origem e com percepção de gratificações com fulcro no permissivo do art. 57, da Lei
Complementar Municipal nº 001/2002;
CONSIDERANDO que referido servidor fora cedido à Câmara Municipal no início de 2017 e
que, por determinação do Chefe do Executivo, a gratificação que lhe havia sido concedida
foi discricionariamente suprimida pelo atual Chefe do Executivo em Janeiro/2017;
CONSIDERANDO que o Servidor FLÁVIO RODRIGO DE JESUS ANDRADE obteve do da
5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia provimento parcial à Apelação em
Mandado de Segurança de nº 0500343-39.2017.8.05.0256, cujo Acórdão, da lavra da
Desembargadora Marcia Borges Freitas, deu “provimento ao recurso para reformar a
sentença guerreada CONCEDENDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada na
origem, para que seja restabelecida a gratificação concedida anteriormente ao impetrante,
somente podendo ser suprimida, se for o caso, após a instauração e conclusão do
competente processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla
defesa”;
CONSIDERANDO que, por determinação do Prefeito Municipal, foi cessada a cessão do
referido servidor à Câmara Municipal e determinado o seu retorno aos cargos de origem de
seus concursos, conforme notificação que já lhe foi entregue pelo Secretário Municipal de
Educação; e,
CONSIDERANDO que o art. 57, da Lei Complementar nº 001/2002, estabelece requisitos à
concessão da gratificação discricionária nele prevista;
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RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo para apurar sobre o atendimento por parte do
Servidor FLÁVIO RODRIGO JESUS DE ANDRADE quanto aos requisitos exigidos pelo art.
57, da Lei Complementar Municipal nº 001/2002, dada a discricionaridade da concessão e
supressão da gratificação, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, em estrito
cumprimento à determinação do Tribunal de Justiça da Bahia, contida no Acórdão da 5ª
Câmara Cível nos autos da Apelação em Mandado de Segurança de nº
0500343-39.2017.8.05.0256.
Art. 2º - Nomear os servidores públicos Dra. SIBÉRIA FARIAS MONTEIRO NOBRE,
THEMIS P. SIQUARA MOREIRA e VINÍCIO RIBEIRO ARRUDA, sob presidência da
primeira, compor o presente procedimento administrativo com o objetivo de instruí-lo até a
emissão do Relatório a ser submetido à Autoridade Superiora.
Art. 3º - Determinar à Comissão Processante ora nomeada, que, por Ofício, requisite da
Secretaria de Educação informações detalhadas sobre as atribuições, atividades e
responsabilidades inerentes aos cargos de Técnico Administrativo (40h semanais) e de
Professor (20h semanais), inclusive informando se, de Janeiro/2017 até a presente data o
referido Servidor exerceu funções que atendessem aos requisitos à manutenção da
gratificação
Art. 4º - A Comissão deverá NOTIFICAR o Servidor, pelos meios legais permitidos, para no
prazo de 15 (quinze) dias apresente sua defesa e considerações que entender pertinentes e
que justifiquem a manutenção da gratificação, querendo, dispondo a Comissão do prazo de
60 (sessenta) dias para concluir os trabalhos, apresentando relatório circunstanciado,
prorrogando-se por igual período caso seja necessário.
§ único: Concluído os trabalhos e prolatada a Decisão Administrativa, seja ela qual for,
deverá ser comunicado ao MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública desta Comarca, de onde
se originou o Mandado de Segurança de nº 0500343-39.2017.8.05.0256
Art. 5º - Instrua-se o processo com os documentos juntados à CI PGM nº 738/2019, e com
outros que se fizerem necessários.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Procurador Geral de Teixeira de Freitas-BA, 13 de Março de 2020
Paulo Américo Barreto da Fonseca - Procurador Geral do Município
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