
 

DECRETO N.º 311/2022 - DE 26 DE SETEMBRO DE 2022. 
 

 
EXONERA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
AGENOR DANIEL DE CARVALHO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
 
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições que lhe confere o Inciso IV do Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e de 
conformidade com o disposto no Inciso IV do Artigo 32 da Lei Complementar nº 32, 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, de 05 de dezembro de 2001. 

 
Considerando o disposto no Inciso IV do Artigo 32 da Lei Complementar nº 

32, que trata da vacância do cargo em decorrência da aposentadoria; 
 
Considerando o Decreto nº 358/2021 de 08 de outubro de 2021, que 

regulamenta o inciso IV do artigo 32 da Lei Complementar nº 032/2001; 
 
Considerando a possibilidade de exoneração do servidor efetivo no caso de 

aposentadoria, haja vista que o Supremo Tribunal Federal reconheceu 
REPERCUSSÃO GERAL quando julgou o mérito do Recurso Extraordinário 1302501 
em 18/06/2021 (acordão publicado em 25/08/2021), firmando a seguinte tese: O 
servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão 
de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo 
no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e 
à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em 
atividade; 

 
Considerando a comunicação de Agenor Daniel de Carvalho, protocolada sob 

o n.º11956/2022 de 08 de junho de 2022; 
 
Considerando o ofício n.º 042/2022 do setor de R.H., solicitando 

informações ao INSS/SC, acerca da concessão de aposentadoria de Agenor Daniel de 
Carvalho e se está usufruindo do benefício; 

 
Considerando o Ofício Sei nº 845/2022/APSCHA – GEXCHA/GEXCHA – 

SRSUL - SRSUL-INSS, emitido em 21 de junho de 2022 pelo Instituto Nacional de 
Seguro Social, agência de Chapecó – SC; 

 
Considerando a Portaria nº 0774/2022 de 27 de junho de 2022, que dispõe 

sobre a instauração de comissão para realização das diligências dispostas no Decreto 
Municipal nº 358/2021, além da Ata 01, a qual resolve notificar o servidor acerca do 
procedimento administrativo;  

 
Considerando o Ofício n.º 01/2022 de 05 de julho de 2022, da Comissão 

instaurada, o qual notifica o servidor para conhecimento do processo administrativo e 
seu respectivo decurso de prazo sem manifestação; 



 

 
Considerando o Relatório Final da Comissão instaurada por meio da Portaria 

nº 0774/2022 de 27 de junho de 2022, emitido em 12/08/2022; 
 
Considerando o ofício da comissão instaurada, n.º 02/2022 de 12/08/2022 

que entrega este procedimento administrativo ao prefeito municipal; 
 
Considerando a publicação da Decisão Administrativa nº 04/2022, proferida 

em 15/08/2022 e publicada no Diário Oficial no dia 15/08/2022 – DOM/SC – 
Autopublicação n.º 4105335; 

 
Considerando que não houve interposição de recurso ou pedido de 

reconsideração da referida decisão, pelo servidor, tendo decorrido mais de 30 (trinta) 
dias do prazo legal; 

 
Considerando o Decreto n.º 307/2022, o qual decreta o Trânsito em Julgado 

da Decisão Administrativa acima referida, publicado no D.O.M. em 20/09/2022, ato 
n.º 4189783; 

 
Considerando o Decreto n.º 308/2022, o qual declara vago cargo de Médico 

Veterinário, publicado no D.O.M. em 21/09/2022, ato n.º 4197592; 
 
 DECRETA: 
 
Art.1º Fica exonerado do Serviço Público Municipal, o Servidor Público 

Municipal AGENOR DANIEL DE CARVALHO (matrícula 1282), nomeado pelo 
Decreto nº 221/2002 de 31 de maio de 2002, em decorrência da sua aposentadoria 
e, consequente, vacância de cargo. 

 
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

     Quilombo, Estado de Santa Catarina, 26 de setembro de 2022. 
 
 

 
SILVANO DE PARIZ 

Prefeito Municipal 
Registrado e Publicado. 
Em ___ /___/2022. 
Lei Municipal 1087/1993. 
 
Antony Grigol 
Servidor Designado 

 
 


