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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DA PREFEITA 
PORTARIA Nº: 128/2013 - GP

 
Dispõe sobre a anulação das convocações de
aprovados no concurso público realizado em
outubro de 2011, efetuadas pelos editais de nº
19/2012, 20/2012 e 21/2012 e, dá outras
providências.

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CANGUARETAMA, no uso de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO que após assumir a Chefia do Executivo
Municipal, em 02 de janeiro de 2013, a atual gestão deparou-se
com um grande número de aprovados no concurso público
realizado em outubro de 2011, convocados na última semana
do mandato da gestão anterior, inclusive descumprindo a
ordem de classificação dos aprovados, o que culminou com a
suspensão de todas as convocações feitas pelos Editais de nº
19/2012, nº 20/2012 e nº 21/2012 e os demais atos decorrentes,
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, determinando, em
seguida, a apuração das irregularidades existentes nas referidas
convocações;
CONSIDERANDO que restou comprovado nos autos do
processo administrativo nº 01/2013, que não houve a efetiva
posse dos aprovados, cuja convocação deu-se pelos Editais de
nº 19, 20, 21, de dezembro de 2012, posto que, a convocação
ocorreu na última semana de dezembro, tendo os convocados
se apresentado com a documentação incompleta e que algumas
secretarias estavam em recesso de fim de ano;
CONSIDERANDO, ainda, que, além da falta de
documentação, o que, por si só já impede o aprovado de ser
nomeado e empossado no cargo, foi desobedecida a exigência
prevista no art. 31 da Lei municipal nº 02/2006 - Estatuto dos
Servidores do Município de Canguaretama, a qual estabelece
que a posse dependerá de prévia inspeção médica e tal
exigência não foi cumprida;
CONSIDERANDO que os termos de posse estão
fundamentados nas Portarias 53, 54 e 55 de dezembro de 2012,
as quais não existem, pois não foram editadas, nem publicadas,
portanto, não houve a nomeação dos convocados pelos Editais
19, 20 e 21;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 02/2006 –
Estatuto dos Servidores do Município de Canguaretama -
determina que o provimento dos cargos públicos far-se-á por
ato do Prefeito, sendo uma das formas de provimento a
nomeação que, em caráter efetivo ou de carreira, ocorre após
aprovação em concurso público, obedecida a ordem de
classificação;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 101, de 04 de
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, proíbe, nos 180
(cento e oitenta) dias que antecedem o término do mandato, a
edição de ato que provoque aumento de despesa com pessoal,
sob pena de ser considerado nulo de pleno direito;
CONSIDERANDO que não foram obedecidas as
determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, apesar
da homologação do concurso ter ocorrido em 14 de janeiro de
2012, foram convocados concursados/aprovados acima do
número de vagas previstas no Edital do concurso, gerando
aumento de despesa nos 180 (cento e oitenta) dias que
antecedem o término do mandato;
CONSIDERANDO que o ato expedido pela gestão municipal,
cujo mandato expirou em 31 de dezembro de 2012, contrariou
os art. 16, II, 17, §§1º e 2º, 21 caput, I, II e parágrafo único da
LRF, art. 37, XIII, caput, §1º e inciso II, da Constituição
Federal;
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CONSIDERANDO que a atual gestão encontrou o Município
em situação de anormalidade, inclusive não encontrando na
Prefeitura nenhum documento referente à contabilidade dos
anos de 2011 e 2012, o que culminou com a decretação de
ESTADO DE EMERGÊNCIA, amparado na Lei Orgânica do
Município de Canguaretama e na Constituição Federal de
1988.
CONSIDERANDO que o ato praticado pelos Editais 19, 20 e
21 de dezembro de 2012, infringiu o art. 73, da Lei Eleitoral nº
9.504/1997, ao nomear pessoas além do número de vagas
previstas no Edital do concurso realizado em outubro de 2011;
CONSIDERANDO, ainda, o que dispõe o art. 54, da Lei
9.784/99 e a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal/STF
que permite à Administração Pública anular seus próprios atos
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles
não se originam direitos;
 
RESOLVE
Art. 1º- ANULAR todas as convocações dos aprovados no
concurso realizado em 09 de outubro de 2011, pelos Editais de
nº 19/2012, nº 20/2012 e nº 21/2012 e os demais atos
decorrentes, em razão das irregularidades e ilegalidades acima
apontadas no processo administrativo nº 01/2013.
 
Art. 2º- Os aprovados que tiveram sua convocação anulada
deverão aguardar nova convocação de acordo com a ordem de
classificação dos aprovados e necessidade da Administração
Municipal.
 
Art. 3º- Esta portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, Canguaretama/RN, em 02 de abril de
2013.
 
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal
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