
GABINETE DO PREFEITO
 DECRETO N°018/2022

Decreta a anulação do processo seletivo simplificado,
regido pelo edital nº 01/2022, face ao princípio da
autotutela e, sobretudo às recomendações do
Ministério Público, e dá outras providências.
 
O Prefeito Municipal de Altaneira, Estado do Ceará,
no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de Altaneira e, em face das
recomendações do Ministério Público, e
 
 
CONSIDERANDO, que a regra contextualizada pela
Constituição federal, no art. 37, II, trata da
investidura em cargo público de aprovação prévia
em concurso público;
 
 
CONSIDERANDO, a exceção constitucional, da
contratação temporária de excepcional interesse
público, art. 37, IX, da CF;
 
 
CONSIDERANDO, que a Lei Municipal nº 772, trata
tão-somente que as contratações temporárias serão
conduzidas por “processo seletivo simplificado
sujeito a ampla divulgação”, entende-se ser
imperioso que tal processo se aproxime o máxime
possível da Constituição Federal, sobretudo referente
ao conceito de impessoalidade, prescrito pelo art. 37
da Constituição Federal;
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequar o serviço
público municipal a esta nova realidade e
objetivando o bom funcionamento e eficiência do
serviço público;
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de contratação
temporária para atender o excepcional interesse
público, ex vi do art. 37, IX, combinado com a Lei
Municipal nº 772, se torna necessário que seja feito
através de provas objetivas, através de uma banca
conceituada, a fim de que as necessárias e
imprescindíveis contratações, sejam mantidas
induvidosamente sob o crivo da lisura e
transparência;
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de manter uma
gestão fiscal do Município equilibrada e consentânea
com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que se dá,
entre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e
a despesa pública;
 
 
DECRETA:
 
 
Art. 1º - Com fundamento nas súmulas 346 e 473 do
Supremo Tribunal Federal, bem como, às legítimas
recomendações do Ministério Público e da Autotutela
que prevê “a possibilidade de anular os atos ilegais e
revogar os inconvenientes ou inoportunos,



independentemente de recurso ao Poder Judiciário”,
resolve anular o processo seletivo simplificado,
regido pelo Edital nº 01/2022.
 
 
Art. 2º - Tendo em vista a anulação do processo
seletivo, e a realização de dispêndio pecuniário, por
parte dos candidatos que se inscreveram no mesmo,
determina que os respectivos valores, sejam
devolvidos para os referidos candidatos de forma
automática, pela tesouraria do município.
 
 
Art.3 - Este decreto entra em vigor em data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
 
 
 
 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, em 24
de junho de2022.
 
 
 
 
Francisco Dariomar Rodrigues Soares
Prefeito Municipal de Altaneira/CE
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