
DECRETO Nº 157, DE 15 DE AGOSTO 2019. 

Dispõe sobre a convocação de servidores públicos 

municipais ocupantes de cargos de comissão ou 

funções de confiança no âmbito deste Município.   

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 

conferem a Lei Orgânica do Município,  

CONSIDERANDO que a Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal, veda o 

nepotismo nos seguintes termos: "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 

servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 

para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na 

Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, 

viola a Constituição Federal"; 

CONSIDERANDO a recomendação expedida pelo Ministério Público Estadual, no sentido de 

que o Município de Barreiras-BA adote providências administrativas no sentido de apurar 

indícios de nepotismo;  

CONSIDERANDO o dever legal de apuração dos indícios de irregularidades, cuja omissão 

pode ensejar a instauração de procedimentos para apuração de eventual responsabilidade, 

inclusive por ato de improbidade administrativa;  

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da administração pública a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, e que a prática do nepotismo viola, 

além desses princípios o da igualdade; 

CONSIDERANDO a necessidade de averiguar, no âmbito deste Município, as situações 

vedadas pela referida súmula e, via de consequência, adotar as medidas para a solução de 

eventuais irregularidades, DECRETA: 

Art. 1º A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, por intermédio do 

Departamento de Gestão de Pessoas, deverá adotar as providências administrativas necessárias 

para verificar irregularidades que violem as disposições contidas na Súmula Vinculante nº 13. 

Art. 2º. Ficam desde já convocados os servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, 

função de confiança ou função gratificada deste município para, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da publicação deste Decreto, comparecerem ao seu respectivo Departamento de Gestão 

de Pessoas neste Município. 

§ 1º. O servidor que se enquadrar na situação descrita neste Decreto, ao comparecer ao 

Departamento de Gestão de Pessoas, apresentará declaração acerca da existência de vínculo 



matrimonial, de companheirismo ou de parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, conforme disposto no art. 3º deste decreto, com ocupantes de 

cargos em comissão ou funções de confiança no âmbito deste Município.  

§ 2º O não atendimento à convocação de que trata este decreto ensejará a adoção de 

providências administrativas, inclusive, se for o caso, a instauração de processo administrativo 

para a apuração de eventual infração ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – LEI Nº 

617/2003 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2003. 

Art. 3º Para os fins deste Decreto considera-se: 

I - órgão: a unidade de atuação administrativa desprovida de personalidade jurídica, tais como o 

Gabinete do Prefeito, do Vice-Prefeito e as Secretarias Municipais, compreendendo todas as 

estruturas internas; 

II - ente: unidade de atuação administrativa com personalidade jurídica, tais como o Município, 

as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas 

municipais; 

III - autoridade nomeante: o Chefe do Poder Executivo, o Presidente ou Diretor Presidente de 

entidades da Administração indireta; 

IV - agente político: o Chefe do Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou Diretor 

Presidente de entidades da Administração indireta, os Secretários municipais; 

V - cônjuge: pessoa ligada com outra pelo vínculo matrimonial (casamento);  

VI - companheiro (a): pessoa ligada com outra pela união estável como entidade familiar; 

VII - parentes em linha reta: aqueles que, além de possuírem entre si vínculos de sangue, têm 

um tronco em comum e descendem uns dos outros, tais como pais, avós, bisavós, filhos, netos, 

bisnetos; 

VIII - parentes em linha colateral: pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem 

uma da outra, tais como irmãos, tios e sobrinhos; 

IX - parentes por afinidade: relação que liga um dos cônjuges ou companheiros aos parentes do 

outro, tais como cunhados, sogros, noras, genros, padrastos, madrastas, enteados. 

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 15 de agosto de 2019 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 


