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Prefeitura Municipal de
São José do Jacuípe publica:
x Decreto Nº. 001, De 04 De Janeiro De 2021 - Dispõe sobre a instauração
da comissão especial de auditoria interna, bem como a composição de
seus membros e dá outras providências.
x Decreto Nº. 002, De 04 De Janeiro De 2021 - Dispõe sobre a exoneração
de servidores dos cargos de provimento em comissão e da reintegração
de servidores a disposição de outros órgãos e entes federativos e dá
outras providências.
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Decretos
DECRETO Nº. 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO
ESPECIAL DE AUDITORIA INTERNA, BEM COMO A
COMPOSIÇÃO DE SEUS MEMBROS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição
Federal e Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que as informações recebidas no período de transição
não foram suficientes para o real conhecimento da situação da
Administração Municipal, assim como que a atual Gestão (2021/2024)
deve estabelecer as reais condições, nas quais recebeu a Administração
Municipal, nos termos da Resolução de n°1311/2012 do TCM-BA;

CONSIDERANDO que a Administração Pública pode rever de ofício seus
próprios atos em consonância com o princípio da autotutela e com as
súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal;

CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública resgatar o seu
equilíbrio econômico, financeiro e administrativo;

DECRETA:

Art. 1º- Fica instituída a Comissão Especial de Auditoria Interna com a
finalidade de auditar processos e procedimentos da Prefeitura Municipal,
no período de 04 de janeiro de 2021 a 04 de fevereiro de 2021,
principalmente relacionados aos processos licitatórios e convênios.

Parágrafo Único – O prazo pré-estabelecido no caput pode ser prorrogado
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por igual período, em havendo necessidade.

Art. 2º - Constitui a Comissão Especial de Auditoria Interna os seguintes
membros:

I - Um representante da Procuradoria-Geral do Município;
II - Um representante da Controladoria-Geral do Município;
III - Um representante do Departamento de Contabilidade;
IV - Um representante do Departamento de Recursos Humanos; V - Um
representante do Departamento de Tributos Municipais; VI - Um
representante da Secretaria Municipal de Administração.

§1º - Os representantes integrantes da Comissão serão designados pelo
Secretário Municipal de Administração, dentre os servidores públicos
municipais.

§2º - A presente comissão terá como seu Presidente o membro integrante
da Procuradoria-Geral do Município e como seu primeiro Secretário o
membro da Controladoria-Geral do Município.

Art. 3º - Os membros da Comissão, durante a execução dos seus
trabalhos, terão amplo e irrestrito acesso a todos os documentos
públicos, incluindo-se todos os processos administrativos necessários
para a elaboração de relatório final.

Parágrafo único – O Presidente da Comissão Especial poderá requisitar
o auxílio de qualquer servidor municipal para auxiliá-lo, desde que se
comunique previamente o Secretário Municipal responsável e que não
prejudique a continuidade do serviço público.

Art. 4º - A Comissão Especial de Auditoria Interna executará seus
trabalhos em sala a ser indicada pelo Prefeito Municipal durante o
período de 30 (trinta dias) contados a partir da data da publicação desse
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decreto e se reunirão de segunda à sexta-feira, das 13:00hs as 18:00hs;

Art. 5º - Fica a Comissão Especial constituída, autorizada a se reunir
independentemente de qualquer convocação ou intimação do Poder
Executivo no local, dias e horários previstos no artigo anterior, estando
ainda, autorizada a solicitar documentos, requerer informações e realizar
visitas em prédios públicos.

§1º - Qualquer documento requisitado pela Comissão deverá ser
encaminhado ao Presidente da Comissão no prazo máximo de 48
(quarenta e oito horas).

§2º - É vedado a utilização da informação recebida pela Comissão para
outras finalidades a não ser a prevista nesse Decreto.

Art. 6º - A Comissão Especial deverá apresentar Relatório Final que
deverá apontar todas as irregularidades e ilegalidades, eventualmente,
encontradas nos atos administrativos, inclusive e principalmente quanto
as questões previdenciárias (dívidas, parcelamentos e etc).

Parágrafo Único - Constatada a irregularidade ou ilegalidade em
qualquer dos atos praticados, a responsabilidade dos agentes públicos
será apurada através de Sindicância, que deverá observar os princípios
do contraditório e da ampla defesa.

Art. 7º - O Relatório Final deverá ser entregue no primeiro dia útil
subsequente ao término do prazo previsto no art. 4º, devendo ser
encaminhado ao Prefeito Municipal que terá o prazo de 10 (dez) dias
úteis para manifestação e homologação de todos os atos e decisões da
Comissão Especial designada.

Art. 8º - Após a manifestação e homologação do Relatório Final, este
deverá ser encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas
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dos Munícipios da Bahia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Art. 9º - Todos os atos praticados deverão gozar de ampla publicidade
com publicação em diário municipal.

Art. 10- O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrário.

São José do Jacuípe - BA, 04 de janeiro de 2021.

Alberlan Peris Moreira da Cunha
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a Exoneração de Servidores dos Cargos
de Provimento em Comissão e da Reintegração de
Servidores a Disposição de outros Órgãos e Entes
Federativos e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição
Federal e Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que podem os cargos ad nutum cessarem seus efeitos
em circunstância do final de mandato do exercício eletivo;

CONSIDERANDO que neste período de transição de mandato, faz
necessário como ato, nos termos das orientações do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), a exoneração de todos os
auxiliares diretos;

CONSIDERANDO que “a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº. 19, de 1998);

CONSIDERANDO

a

necessidade

de

reintegração

dos

servidores

municipais a disposição de outros Órgãos e Entes Federativos e a
necessidade de reintegração dos servidores de outros Órgãos e Entes
Federativos que se encontram a disposição do Município de Patos.

DECRETA:
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Art. 1º. Ficam exonerados, a partir de 01/01/2021, todos os servidores
ocupantes

dos cargos de Secretários(as) Municipais, Diretores(as),

Chefes(as), Assessores(as) Municipais, Chefe de Gabinete, Controlador(a)
Geral. Procurador(a) Geral do Município e demais cargos de livre
nomeação, nos termos da Lei Orgânica Municipal de São José do Jacuípe,
classificados como cargos comissionados e de confiança.

Art. 2º. Os servidores efetivos, que se encontram no exercício de cargos
de provimento em comissão ou a disposição de outros Órgãos e Entes
Federativos, retornar a partir desta data as suas funções nas respectivas
Secretarias Municipais em que são lotados.

Art. 3º. Os servidores de outros Órgãos e Entes Federativos que se
encontram a disposição do Município de São José do Jacuípe, Bahia,
deverão retornar a partir desta data aos seus respectivos Órgãos ou Entes
Federativos de origem.

Art. 4º. O presente Decreto deverá ser publicado na forma prevista na
Legislação Municipal em vigor, e deverá ser afixado em local próprio na
sede da Prefeitura Municipal.

Art. 5º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrário.

São José do Jacuípe -BA, 04 de janeiro de 2021.

Alberlan Peris Moreira da Cunha
Prefeito Municipal
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