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PORTARIA Nº 024, DE 27 DE JANEIRO DE 2017. 

 

Declara a nulidade, com base no poder-

dever de autotutela da administração 

pública, de ato administrativo ilegal e 

dá outras providências.  

 

O Prefeito do Município de Iuiu/Ba, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no disposto no art. 84, II, IX e XII da Lei Orgânica Municipal, e 

Considerando que através Portaria nº 001/2017, foi determinado à Diretoria de 

Administração e RH que procedesse “à imediata adoção de todas as 

providencias administrativas e burocráticas com vistas à reorganização jurídico 

administrativa do setor de pessoal, corrigindo os vícios existentes e 

procedendo ao exame e apuração dos expedientes administrativos, a fim de 

conferir-lhes organização satisfatória, submetendo à consideração desta 

autoridade superior quaisquer indícios de ilegalidades eventualmente 

existentes, para tanto lavrando termo de ocorrência”.  

Considerando que no cumprimento desse mister, a Diretoria de Administração 

e RH, encaminhou à Autoridade Superior Termo de Ocorrência da lavra do Sr. 

Marcelo Ferreira Montalvão, mediante a qual apontou-se irregularidades no 

processo administrativo nº 003/2016, que culminou na concessão do 

enquadramento no regime de 40 (quarenta) horas à servidora EDNA DOS 

SANTOS MENEZES, com espeque no disposto no art. 16 da Lei Municipal nº 

232/2009.  

Considerando que em face das irregularidades apontadas foi instaurado 

processo administrativo de revisão do ato concessivo, tombado sob o nº RH nº 

003/2017;  
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Considerando que foi assegurada à servidora beneficiária oportunidade de 

pronunciar-se acerca das ilegalidades apontadas no Termo de Ocorrência, o 

que efetivamente ocorreu no âmbito do processo de revisão; 

Considerando que o referido art. 16 da Lei Municipal nº 232/2009 somente 

autoriza o enquadramento dos professores no regime de 40 (quarenta) horas 

caso surjam novas vagas no magistério municipal em decorrência do aumento 

no número de matrículas na rede pública; 

Considerando que nos últimos quatro anos houve um acentuado decréscimo 

do número de matrículas na rede pública municipal, a teor das informações 

constantes do INEP/Diário Oficial da União; 

Considerando, dessa forma, que inexistiu o real surgimento de novas vagas em 

decorrência do aumento do número de matrículas na rede pública municipal; 

Considerando que as supostas “novas vagas” noticiadas no âmbito do 

processo administrativo de concessão nº 003/2016, em verdade correspondem 

a meras vacâncias temporárias de cargos efetivos, enquanto seus titulares 

ocupam, em caráter precário e transitório, cargos em comissão na 

administração pública;  

Considerando ainda que a concessão do enquadramento noticiada operou-se 

sem prévia seleção objetiva e impessoal, sem que tivesse havido ainda prévia 

publicação de edital com chamamento geral indicando o número de vagas, a 

forma, os prazos e os critérios de julgamento dos requerimentos dos 

interessados do quadro do magistério público, bem como não se editou ato 

regulamentar que disciplinasse de modo objetivo e impessoal os critérios de 

atendimento dos incisos I a IV do art. 16 da Lei Municipal nº 232/2009; 

Considerando que essa omissão ofende o princípio constitucional da 

publicidade, moralidade e eficiência administrativas; 
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Considerando que, nos termos da legislação de regência (art. 16 da Lei 

Municipal nº 232/2009), o enquadramento no regime de 40 (quarenta) horas se 

dá mediante a edição de ato administrativo de caráter vinculado, em estrita 

obediência aos regramentos legais;  

Considerando mais que nos estritos temos do quanto dispõe o mencionado art. 

16 da Lei Municipal nº 232/2009 a possibilidade do enquadramento no regime 

de 40 (quarenta) horas pressupõe que o servidor beneficiário esteja 

efetivamente no exercício do cargo de professor, com regência de classe, o 

que não se verificou na concessão do enquadramento objeto do processo 

administrativo 003/2016; 

Considerando que a servidora beneficiária, ao contrário do quanto estabelece o 

dispositivo acima citado, teve o enquadramento concedido nos autos do 

referido processo administrativo sem que estivesse no exercício do cargo de 

professor, posto que ocupava cargo em comissão de natureza diversa, fato que 

perdurou mesmo após beneficiar-se da concessão, tudo conforme 

documentado no âmbito do processo administrativo de revisão RH nº 

003/2017; 

Considerando que à administração pública é dado o poder-dever de “anular 

seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 

deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 

casos, a apreciação judicial”, nos termos da SÚMULA 473 do STF; 

Considerando que o poder-dever de autotutela da administração pública é um 

dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, destinado à salvaguarda 

do princípio da legalidade, moralidade e eficiência; 

Considerando que em decorrência do processo administrativo de revisão RH n° 

003/2017, constatou-se que o processo administrativo nº 003/2016, bem como 
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a Portaria nº 013/2016, dele decorrente, encontra-se eivado das ilegalidades 

acima apontadas;  

Considerando o quanto recomendado no parecer jurídico exarado sobre o 

objeto do processo administrativo nº 003/2017; 

Considerando o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e 

o poder dever da administração consistente em velar pela incolumidade do 

princípio da legalidade, a bem da coletividade e do interesse social;  

Considerando, por fim, nos termos do art. 84, incisos XII e XXII da Lei Orgânica 

Municipal, competir Prefeito Municipal “dispor sobre a organização e o 

funcionamento da administração municipal, na forma da Lei”, bem como 

“resolver sobre requerimentos, reclamações ou representações que lhes foram 

dirigidos; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Declarar nula a Portaria nº 013, de 20 de junho de 2016, com efeito ex 

tunc,  tendo em vista as ilegalidades presentes no processo administrativo nº 

003/2016, que culminou na sua edição, apuradas no âmbito do processo 

administrativo de revisão RH nº 003/2017.  

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Iuiu/Ba, em 27 de janeiro de 2017. 

 

REINALDO BARBOSA DE GÓES 

Prefeito 


