Prefeitura Municipal de Rio do Antônio
1

Quarta-feira • 28 de Abril de 2021 • Ano • Nº 3202
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Rio do Antônio publica:
 Portaria N° 85/2021 - Dispõe sobre a reintegração de Sílvia Cláudia de
Souza Barbosa no cargo de Diretora de Assistência Farmacêutica, e
dá outras providências.

Gestor - Gerson De Souza Ribeiro / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
PRAÇA BERNARDO JOSÉ DIAS, S/N

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WGC66ZE8MIULAFVKQOOWSA

Quarta-feira
28 de Abril de 2021
2 - Ano - Nº 3202

Rio do Antônio

Portarias

PORTARIA N° 85 / 2021
Dispõe sobre a reintegração de Sílvia Cláudia de Souza
Barbosa

no

cargo

de

Diretora

de

Assistência

Farmacêutica, e dá outras providências.
Considerando a decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
8000731-36.2020.8.05.0035, que determinou que o Município “reintegre a servidora Sílvia
Cláudia de Souza Barbosa no cargo que ocupava (Diretora de Assistência Farmacêutica),
no prazo de 10 (dez) dias”.
Considerando que o ocupante de cargo em comissão ou função comissionada pode ser
exonerado a qualquer tempo, por se tratar de cargo de livre nomeação e exoneração ad
nutum, conforme disposto no Art. 37, II, da Constituição Federal. Contudo, se estiver
grávida no momento da exoneração, a Servidora faz jus à indenização em valor
equivalente ao da remuneração do cargo ou função, como se em exercício estivesse, até
o término da licença maternidade.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, ESTADO DA BAHIA, no
uso legal das suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1°. Reintegrar a servidora Sílvia Cláudia de Souza Barbosa no cargo que
ocupava (Diretora de Assistência Farmacêutica), em cumprimento à decisão liminar
exarada nos autos do Mandado de Segurança n° 8000731-36.2020.8.05.0035.
Parágrafo Único. A permanência no cargo dar-se-á até cinco meses após o parto
para fins de estabilidade financeira provisória.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Rio do Antônio, 27 de Abril de 2021.
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