Republicação por incorreções.
DECRETO Nº 5.035, DE 02 DE MAIO DE 2022.
Exonera e declara vacância do cargo de PROFESSOR,
por motivo de aposentadoria a servidora, SRª. MARIA
IVANILDA CAFESEIRO CARDOSO DEL REY e dá
outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e, nos termos do Art. 71, inciso VII, lhe confere a Lei Orgânica
Municipal – LOMI,
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 967/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos) que,
em seu artigo 34, inciso IV, prevê que a aposentadoria é causa de vacância do cargo
público;
CONSIDERANDO o julgamento do STF no Recurso Extraordinário nº 1.302.501, com o
tema de repercussão geral nº 1.150: O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no
sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de
vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo
cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no
âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);
CONSIDERANDO o posicionamento pacífico do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia – TCM/BA, notadamente o exarado no Processo nº 06287e19, parecer nº
00800-19 (F.L.Q.), concluindo que “a aposentadoria do servidor efetivo ocupante de
cargo público implica na cessação do exercício de funções e atividades no ente, vedada a
continuidade no serviço público” e que “compete ao titular do Poder promover o
desligamento de pessoal irregular, mediante ato motivado, recomendando-se a
realização de processo administrativo, no qual, será proporcionado aos envolvidos a
oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa”.
CONSIDERANDO, o relatório conclusivo da Comissão Processante e decisão de
julgamento final exarada no processo administrativo nº 001/2022.
DECRETA:
Art. 1º. Exonera e declarada vacância do cargo de Professor, por motivo de aposentadoria,
a servidora, SRª. MARIA IVANILDA CAFESEIRO CARDOSO DEL REY, portadora da
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Cédula de Identidade nº 02.750.062-47, SSP-BA e CPF nº 272.205.915-00, lotada na
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SEMEC.
Parágrafo único – De acordo a vacância estabelecida no caput deste artigo, fica declarada
vaga real do cargo de PROFESSOR, podendo ser preenchida mediante a realização de
concurso público nos termos da lei.
Art. 2º. Os valores indenizatórios devidos ao servidor, serão processados e pagos pelo
Departamento de Recursos Humanos, ouvida a Procuradoria Jurídica.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IBIRATAIA-BAHIA, em 02 de maio
de 2022.
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