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PORTARIA NO 404, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre a desvinculação de servidor municipal do
cargo em que ocupa por motivo de aposentadoria.

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE BRUMADO, EStAdO dA BAhiA, NO

desempenho de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO QUE o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município
de Brumado (Lei 1.212, de 13 de maio de 1999) estabelece no seu art.34, inciso V,
que a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria, configurando-se pois,
causa de rompimento de vínculo;

CONSIDERANDO QUE atendendo ao princípio da legalidade o município de
Brumado operacionalizou a competente exoneração, de ofício, ante a constataçâo
inquestionável do evento aposentadoria do servidor MAXUEL DE ALMEIDA
RAMOS, após realização de convênio junto ao INSS;

CONSIDERANDO QUE em virtude do ato administrativo exoneratório o
servidor MAXUEL DE ALMEIDA RAMOS propôs ação judicia! (processo no 8002266-
77.2018.8.05.0032), obtendo decisão pela reintegração, da qual a municipalidade
recorreu ao Tribunal de Justiça da Bahia;

CONSIDERANDO QUE se identificou no pronunciamento do Tribunal de
Justiça de que mesmo com a previsão estatutária de vacância do cargo, em viftude
de aposentadoria, a desvinculação do(a) servidor(a) não pode ser feita de ofÍcio,
sem o desencadeamento do Devido Processo Legal e com Ampla Defesa e
Contraditório;

CONSIDERANDO QUE nada obstante deferida medida liminar para
reintegração, a discussão judicial bifurcou-se em dois aspectos: existência de
processo administrativo conferindo Ampla Defesa e Contraditorio e possibilidade
legal da formalizaçâo do rompimento do vínculo;

CONSIDERANDO QUE após a decisão judicial proferida no processo no

8002266-77.2018.8.05.0032 foi aberto o Processo Administrativo Disciplinar no

00412019 para desvinculação do servidor aposentado MAXUEL DE ALMEIDA
RAMOS;

CONSIDERANDO QUE para a conclusão do Processo Administrativo
Disciplinar no 004/2019 foi aguardado o trânsito em julgado do processo no 8002266-
77 .2018.8.05.0032;

CONSIDERANDO QUE com a Reforma da Previdência, em especial, a
inserção do §14 no artigo 37 da Constituição Federal, deixou claro, de forma
expressa, o rompimento do vínculo a preceituar que: "A aposentadoia concedida
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co.ry..a utilização de tempo de contibuição decorrente de cargo, emprego ou função
pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, aõanetará õ rompimánto
do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.',

CONSIDERANDO QUE o Tema 606 do STF consagrou o entendimento de
que "a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a
permanência no emprego, nos termos do art. 37, s 14, da CRFB.

RESOLVE:

Art. 1o. Fica desvinculado o servidor municipal MAXUEL DE ALMEIDA
RAMOS, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos matrícula 4Tg, do euadro de
servidores do Município de Brumado, por motivo de aposentadoria.

Art. 20. Fica a Divisão de Recursos Humanos encarregada de adotar todas as
providências necessárias ao cumprimento do disposto no presente Decreto.

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposiçôes em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brumado, 04 de agosto de zo2?.
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