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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DA PREFEITA 
PORTARIA Nº 216 /2013- GP.

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso
de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,
 
CONSIDERANDO que restou comprovado nos autos do
processo administrativo n° 01/2013, que não houve a efetiva
posse, ou seja, entrada em exercício dos aprovados no
Concurso Público 01/2011 realizado em 30 de outubro de 2011,
cujas convocações deu-se pelos Editais de n° 19, 20, 21 de
dezembro de 2012, posto que, a convocação ocorreu na última
semana de dezembro, tendo os convocados se apresentado com
documentação incompleta, estando algumas secretarias em
recesso de fim de ano;.
 
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 e/ou publicadas,
portando sem fundamentação legal para a confecção dos
termos de posse;
 
CONSIDERANDO o disposto nas portarias 01/2013, 21/2013
e 128/2013 do Gabinete da Prefeita que dispõem
respectivamente da decretação do Estado de Emergência; da
suspensão de todas as convocações dos aprovados no concurso
público em 30 de outubro de 2011 pelos editais 19/2012,
20/2012 e 21/2012 e da anulação de todas as convocações dos
aprovados no concurso público pelos editais 19/2012, 20/2012
e 21/2012 e os demais atos conexos em razão das
irregularidades e ilegalidades apontadas no processo
administrativo 01/2013;
 
CONSIDERANDO a possibilidade da administração rever seus
próprios atos com arrimo na legislação em vigor, em especial a
Lei 9.784/99, art. 54 e na Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal;
 
CONSIDERANDO os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa preconizado no art. 5º, inciso
LV da Constituição Federal de 1988;
 
CONSIDERANDO que foram convocados aprovados fora do
número de vagas e em desrespeito à ordem de classificação.
 
RESOLVE:
 
Artigo 1º - Constituir a Comissão de Processo Administrativo
(CPA) do Município, composta pelas servidoras efetivas
ÉRIKA FERNANDES BONDADE, matrícula 11, Presidente
da Comissão; SANZIA MARIA FAGUNDES DE ARAÚJO,
matrícula 91, Membro da Comissão e ADRIANA DE
FREITAS JANUÁRIO, matrícula 855, Membro da Comissão.
Artigo 2º - Em prol dos interesses da Administração, notificar o
Sr ALLISON MOISES DE OLIVEIRA, convocado ao cargo
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, em benefício dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
para apresentar defesa administrativa no prazo de 15 (quinze)
dias corridos a contar do ciência/recebimento da presente
portaria.
Artigo 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
 
Registre-se, Dê-se Ciência.
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Gabinete da Prefeita, Canguaretama/RN, em 12 de setembro de
2013.
 
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO.
Prefeita Municipal
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