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PORTARIA Nº 046, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

Dispõe sobre a remoção de 

servidor público e dá outras 

providências.  

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IUIU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 84, II, IX e XII da Lei 

Orgânica Municipal, e. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de organizar os serviços públicos municipais, 

provendo, cada setor da administração, da infraestrutura e pessoal necessários 

à consecução do interesse público, com vistas ao alcance da máxima eficiência 

administrativa; 

 

CONSIDERANDO que, conforme ofício proveniente da Secretaria Municipal de 

Educação, carece o Centro Educacional Paulo Freire, localizado na Sede do 

Município, de profissionais Auxiliares de Serviços Gerais, tendo em vista a 

crescente demanda de serviços resultantes das atividades pré-operacionais no 

setor, para o ano letivo de 2017;  

 

CONSIDERANDO que a Educação é uma das atividades primárias da 

Administração Pública, cujo resguardo é condição embrionária para o 

desenvolvimento das potencialidades humanas, a exigir prioritário, imediato e 

suficiente provimento das condições necessárias ao seu regular 

funcionamento;  

 

CONSIDERANDO a relevância da realização de um eficaz aproveitamento das 

competências pessoais dos servidores por meio da melhor adequação das 

características individuais e do perfil profissional de cada um, bem como a 

necessidade de prover a lotação e a movimentação de pessoal no âmbito da 

administração, com vistas ao resguardo da eficiência administrativa; 

 

CONSIDERANDO que a Sra. VANUZA NOGUEIRA LOPES é servida pública 

integrante do quadro permanente desta municipalidade, titular do cargo de 

Auxiliar de Serviços Gerais e considerando ainda que a referida servidora vinha 

atuando perante o imóvel sede da Polícia Militar;  
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CONSIDERANDO que essa situação funcional implica no aproveitamento 

inadequado das potencialidades do servidor, sobretudo considerando a urgente 

necessidade de servidor Auxiliar de Serviços Gerais para atuar no Centro 

Educacional Paulo Freire, tal qual relatado em expediente da Secretaria 

Municipal de Educação;  

 

CONSIDERANDO que a atuação funcional do servidor público deve conformar-

se com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, de 

modo a compatibilizá-la com os interesses coletivos buscados pela 

administração; 

 

CONSIDERANDO que o servidor público não goza de inamovibilidade e que o 

Município tem o poder dever de cumprir suas finalidades diante da sua 

responsabilidade de tutelar o interesse público para garantir a sua normal 

execução; 

 

CONSIDERANDO que a servidora supracitada, conforme se infere do 

respectivo termo de posse, tem lotação originária ligada à administração geral, 

inespecífica; 

 

CONSIDERANDO que o não atendimento da providencia reclamada 

compromete a ordem administrativa, na medida em que mantém o Centro 

Educacional Paulo Freire sem Auxiliares de Serviços Gerais em número 

compatível com o suprimento de suas necessidades;  

 

CONSIDERANDO que a remoção que se pretende não implica mudança de 

domicílio do servidor, já que não haverá necessidade de mudança de 

residência e, por conseguinte não há de ser considerada a alteração de local 

de trabalho como transferência;  

 

CONSIDERANDO o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado e o poder dever da administração consistente em organizar o serviço 

público a bem da coletividade e a noticiada necessidade de suprir lacunas no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação;  

 

Considerando, por fim, nos termos do art. 84, inciso XII da Lei Orgânica 

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

funcionamento da administração municipal, na forma da Lei”. 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º. Remover a servidora municipal VANUZA NOGUEIRA LOPES, 

investida no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do quadro permanente desta 

Municipalidade, para desempenhar suas atribuições funcionais perante o 

Centro Educacional Paulo Freire, onde passará a exercer suas atribuições 

funcionais, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.  

 

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

as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 08 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

REINALDO BARBOSA DE GÓES 

Prefeito 

 

 


