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PORTARIA Nº 001, 03 DE JANEIRO DE 2017. 

 

 

 

Determina providências no âmbito 

do Departamento Administrativo e 

RH da Prefeitura Municipal de 

Iuiu/BA e dá outras providências. 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Iuiu/BA, no uso de suas atribuições legais, com 

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

ainda. 

 

CONSIDERANDO que é dever das Autoridades Superiores da Administração 

Municipal velar pela salvaguarda do interesse e patrimônio públicos; 

 

CONSIDERANDO que a nova Administração Municipal, eleita para o 

quadriênio 2017/2020, recebeu o Departamento Administrativo e RH da 

Prefeitura Municipal em precária situação organizacional; 

 

CONSIDERANDO que esse cenário de desorganização burocrática 

compromete a eficiência administrativa, dando margem a desvios funcionais, 

ocultando possíveis ilegalidades prejudiciais à incolumidade do interesse 

público; 

 

CONSIDERANDO que o princípio da legalidade impõe ao administrador o 

poder-dever de adotar as providências administrativas e judiciais necessárias à 

correção das ilegalidades eventualmente existentes; 

 

CONSIDERANDO o princípio da indisponibilidade do interesse público, o 

poder-dever da administração consistente em organizar o serviço público a 

bem da coletividade;  

 

CONSIDERANDO competir privativamente ao Prefeito Municipal, nos termos 

do art. 84, inciso Xll, da Lei Orgânica Municipal, “dispor sobre a organização e 

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

 

Art. 1º. Determinar à Diretoria do Departamento Administrativo e RH da 

Prefeitura Municipal de Iuiu/BA que proceda à imediata adoção de todas as 

providências administrativas e burocráticas com vistas à reorganização jurídica 

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.  

 

Art. 2º. Determinar aos Secretários Municipais que no âmbito das respectivas 

competências, com prioridade, forneçam à Diretoria do Departamento 

Administrativo e RH todas as informações e elementos necessários ao 

cumprimento do disposto no art. 1º, nele intervindo com vistas à satisfação do 

interesse público e do princípio da legalidade. 

 

Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

  

Gabinete do Prefeito, em 03 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Reinaldo Barbosa de Góes 

Prefeito 

 


