
P EFEI URA MUNIC;IPAL DE POTIM

DECRETO N° 979 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.

EMENTA: "DISPÕE SOBRE A

SUSPENSÃO DO CONCURSO

PÚBLICO N. o 01/2014 E DÁ OUTHAS

PROVIDÊNCIAS".

CONSIDERANDO os termos da Sumula 473 do STF, que autoriza a

adminislraçáo anular seus atos, quando eivados de vícios, e que, por conseguinte, deles

não se originam direitos, ou revogá-Ios, por motivo de conveniência ou oportunidade,

dentro do seu poder' discricionário;

COI SIDERANDO que é dever da Administração Municipal zelar

pelos princípios que a regem, em especial pelos princípios da legalidade e moralidade;

CONSIDERAi DO o elevado número de recursos administrativos

inte.postos em face da divulgação do gabarito e do resultado final do Concurso Público

n." 01/2014, bem como, a ocorrência de inúmeras infrações às cláusulas contratuais

cometida pela empresa contratada;

CO SIOERANDO a necessidade de cumprimento do item 1 do

Capítulo XI do Edital n.? 01/2014 do Concurso Público n.? 01/2014, qual seja, a

elaboração ele relatório pela Comissão do Concurso Público, a fim de sanear o

procedimento administrativo do qual originou o concurso' público, verificando-se sua

estrita legalidade;
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PF~EFEll·UI~.A MUNICIPAL DE PQTIM

EDNO FÉLlX PINTO, Prefeito Municipal de Potim, no uso de suas

atribuições legais, O E C R E T A:

Art. '1° - Fica suspenso o Concurso Público Municipal n." 01/2014

regido pelo Edital n.? 01/2014 e aditamentos, até a apresentação de justificativas à

Notificação Extrajudicial expedida à Empresa Contratada, e elaboração de relatório

conclusivo pela Comissão do Concurso Público, previsto no item 1 do Capítulo XI do
~

Edita! n.? 01/4014.

.ArL 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revoqando-se todas as disposições em contrário.

HEGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFlXE-SE E CUMPRA-SE .

.-s-::
EDr~INTO

Prefeito Municipal
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