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DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2011                                          SERRARIA, 27 DE JANEIRO DE 2011. 
 

 
Declara a nulidade do Concurso Público realizado pelo 

Município de Serraria no exercício de 2008, conforme Edital de 
Concurso nº. 001/2008, e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigos 58 e 70 c/c 74 pela Lei 
Orgânica do Município, e, 

 
Considerando que o Ministério Público do Trabalho; o Ministério Público Estadual e o 

Município de Serraria, ajustaram um Termo de Ajustamento de Conduta, TAC n. 59/2007, para que o 
Município de Serraria-PB, no prazo de 60(sessenta) dias remetesse à Câmara Municipal para 
aprovação e publicação, lei complementar criando os cargos necessários à realização do concurso; 

          
Considerando que o Ministério Público do Trabalho; o Ministério Público Estadual e o 

Município de Serraria, ajustaram um Termo de Ajustamento de Conduta TAC n. 59/2007, onde no item 
7 – Parágrafo Terceiro, dita que o concurso público de que trata a Cláusula 7ª deverá ser realizado por 
Instituição Pública de Ensino Superior ou em parceria com Fundação por ela instituída, o que não 
ocorreu, posto que foi realizado pela Advise Consultoria  e Planejamento Ltda, inclusive com notícias 
de práticas de irregularidades noutros Municípios deste Estado; 

 
Considerando que o Ministério Público do Trabalho; o Ministério Público Estadual e o 

Município de Serraria, ajustaram um Termo de Ajustamento de Conduta TAC n. 59/2007, onde no item 
7 – Parágrafo Quarto, dita que o certame referido deverá ser concluído e homologado até o dia 
31/05/2.008; 

 
Considerando que o concurso teve seu Edital publicado em  15/ 07/2008, realizado 

em 14/09/2008 e, homologado em novembro de 2.008, portanto dentro de período eleitoral, o que 
não é permitido pela Lei 9.504/97 (art. 73) e alterações posteriores; 

 
Considerando a existência de ação judicial onde se questiona várias ilegalidades e 

irregularidades, afinal a anulação do concurso público; 
 
Considerando que o concurso público é um procedimento administrativo formado por 

uma sequência encadeada de atos administrativos: publicação de Edital, realização das inscrições, 
aplicação de provas, divulgação do resultado, homologação, nomeação e posse; 

 
Considerando, que é facultado à Administração revogar seus próprios atos (Súmula 

473 do STF: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem 
ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 



oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial"); 

 
Considerando, que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no processo TC 

4008/09, às fls. 245/252 apontou várias irregularidades, a saber:  
 

a. Não apresentação da publicação das Leis Municipais em Órgão Oficial;  
 
b. Não comprovação da publicação da portaria que constituiu a Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização;  
 

c. Estabelecimento de vagas destinadas a deficientes em percentual inferior ao 
legalmente exigido; 

 
d. Ausência de documento ou pronunciamento da Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização convalidando o relatório apresentado;  
 

e. Disponibilidade de vagas para cargos não previstos em lei, 
  
DECRETA: 
  
Art. 1º. Fica anulado o Concurso Público realizado pelo Município de Serraria no 

exercício de 2008, conforme Edital de Concurso nº. 001/2008, para o provimento de cargos no seu 
quadro de pessoal. 

  
§ 1º. O candidato que tiver interesse em reaver o valor da inscrição deverá requerer o 

devido ressarcimento no prazo de 30 dias perante a Secretaria Municipal de Administração - Divisão de 
Tributos; 

 
§ 2º. O candidato que não optar pelo ressarcimento do valor da inscrição será 

considerado automaticamente inscrito para o mesmo cargo no próximo concurso a ser realizado pelo 
Município. 

 
Art. 2º. Fica determinado que o Município de Serraria, através da Secretaria Municipal 

de Administração, adotará todas as medidas administrativas necessárias para a realização de novo 
certame público que deverá ser homologado pelo Prefeito Municipal no prazo de até 180 dias. 

 
Parágrafo Único. Para a realização desse novo certame de provas, deverão ser 

abertas as inscrições para todos os interessados, pelo prazo de, pelo menos, 15 dias, devendo constar 
essa informação no novo Edital de Concurso. 

 
Art. 3º. Fica revogada a Portaria n. 039-A/2008 (que instituiu a Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização do Concurso) e o Decreto que homologou o resultado final do 
concurso. 

 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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