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DECRETO Nº 001/2021 

Dispõe sobre a Exoneração de Servidores 

dos Cargos de Provimento em Comissão e 

Agentes Políticos vinculados ao Município e 

dá outras providências. 

MARCONDES HERBSTER FERRAZ Prefeito do Município de Saboeiro, 

Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso XI, 

do artigo 64, da Lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO a atual situação de crise econômica que assola todo o 
nosso país, não sendo diferente no caso do Município de Saboeiro; 

CONSIDERANDO a assunção de uma nova gestão municipal na presente 

data, o que naturalmente ocasiona uma reorganização administrativa, ao 

menos no que diz respeito aos cargos de chefia e assessoramento; 

CONSIDERANDO o disposto na parte final do inciso Il do art. 37 da CF/88, 

segundo o qual os cargos de provimento em comissão são “de livre 

nomeação e exoneração”; 

CONSIDERANDO a jurisprudência pacífica e remansosa do STF, a qual não 

deixa dúvidas acerca da precariedade do vínculo de natureza comissionada, 

bem como da possibilidade de a Administração Pública exonerar livremente 

os ocupantes de cargos de provimento em comissão, conforme se pode 

conferir no RMS 21.821, rel. min. Celso de Mello, j. 12-4-1994, 1º T, DJE de 23- 

10-2009, no ARE 663.384 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 25-9-2012, 2º 

T, DJE de 11-10-2012, e no RMS 25039, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, j. 

14/02/2006, DJe de 17-04-2008; 
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Art. 5º. Os Servidores efetivos deverão realizar atualização cadastral 

perante o Município de Saboeiro, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, na 

própria sede da Prefeitura, localizada a travessa Senador Miguel nº 15. 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro, Estado do Ceará, ao 01 de janeiro 

de 2021 
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Prefeito de Saboeiro 

 


