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              PORTARIA Nº 259, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 

“Exonera, em face do encerramento do 
mandato, todos os Secretários Municipais e 
todos os Servidores Comissionados, exceto 
no caso daqueles protegidos pela 
estabilidade provisória em decorrência de 
gravidez ou auxílio-doença e dá outras 
providências.” 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE AMARGOSA, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

Considerando que as servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que 

detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à 

estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da 

Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT; 

 

Considerando que o Município de Amargosa adota o Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) e que o art. 63 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com 

redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015 determina que “o segurado 

empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença será considerado pela 

empresa e pelo empregador doméstico como licenciado”. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Exonerar, em face do encerramento do mandato, todos os Secretários 

Municipais e Servidores Comissionados, exceto aqueles daqueles protegidos pela 

estabilidade provisória em decorrência de gravidez ou auxílio-doença. 

 

Parágrafo único – Todos os servidores comissionados protegidos pela estabilidade 

provisória deverão comparecer a partir do dia 02/01/2017 e fazer prova da sua condição de 
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saúde para avaliação da manutenção do vínculo pelo novo Gestor do Município de 

Amargosa.  

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se!                    Registre-se!                   Cumpra-se! 
 

 
Gabinete da Prefeita, 30 de dezembro de 2016 

 
 

 
Karina Borges Silva 

Prefeita Municipal 
 

    


