
DECRETO Nº 158, DE 15 DE AGOSTO DE 2019. 

Dispõe sobre ato convocatório dos servidores 

públicos nomeados para cargos em comissão ou 

funções de confiança na estrutura 

administrativa do Município de Barreiras, 

cedidos por outros órgãos ou entes políticos, 

para prestarem declaração acerca da opção 

remuneratória.  

  

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

lhe conferem a Lei Orgânica do Município,  

 

CONSIDERANDO que art. 39, §1º da Constituição Federal estabelece os parâmetros 

para o sistema remuneratório da Administração Pública; 

CONSIDERANDO a Recomendação expedida pelo Ministério Público Estadual, que entendeu 

por aplicável de forma analógica a redação do art. 2º, inciso III, da Lei Federal n. 

11.526/2007, que permite a opção pela remuneração do cargo efetivo, do posto ou 

graduação, ou do emprego, acrescida do percentual de 60% (sessenta por cento) do 

respectivo cargo em comissão; 

CONSIDERANDO que o não acolhimento da recomendação poderá dar ensejo a 

instauração de procedimentos administrativos e judiciais visando, inclusive, apurar o 

cometimento de eventual ato de improbidade administrativa;  

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da administração pública a 

legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência; 

CONSIDERANDO a recomendação ministerial, no sentido de aplicar, via de 

consequência, o art. 2º, inciso III, da Lei Federal n. 11.526/2007, de forma indistinta para 

todos os cargos, de natureza política ou não, apesar de contrária à resposta do TCM – BA, 

no âmbito da Consulta nº 96586-17, DECRETA: 

Art. 1º Ficam desde já convocados os servidores públicos nomeados para cargos em 

comissão ou funções de confiança na estrutura administrativa do Município de Barreiras, 

cedidos por outros órgãos ou entes políticos, para no prazo de 72h (setenta e duas horas), 

a contar da publicação deste Decreto, comparecerem ao Departamento de Gestão de 

Pessoas deste Município. 

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

Departamento de Gestão de Pessoas, apresentará declaração, por escrito, acerca da opção 

remuneratória, nos seguintes termos: 

a) Vencimentos e demais vantagens do cargo efetivo/emprego público, que ocupo no meu 

órgão cedente, exclusivamente; 

b) Remuneração, exclusivamente, do cargo público em comissão, que ocupo no órgão 

cessionário. 



c) Remuneração correspondente ao cargo ou emprego público de provimento efetivo 

(órgão cedente), acrescida de adicional equivalente a 60% (sessenta por cento) do 

estipêndio atribuído ao respectivo cargo em comissão (órgão cessionário) - artigo 2º, III, 

da lei 11.526/07). 

§ 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. 2º 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 - cessão: ato autorizativo e discricionário para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, ou para atender situações previstas em leis específicas, em outro 

órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, sem alteração da lotação no órgão de origem; 

IV - órgão cessionário: o órgão onde o servidor irá exercer suas atividades; e 

V - órgão cedente: o órgão de origem e de lotação do servidor cedido. 

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras-BA, 15 de agosto de 2019. 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito de Barreiras 

 


