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DECRETO Nº 06/2017,           Palmeira do Piauí-PI, 02 de 

janeiro de 2017. 

 

Susta os efeitos das Nomeações dos 

Aprovados e Classificados do 

Concurso Publico – Edital nº 

001/2016 e todos os demais atos de 

investidura, que fere a Constituição 

Federal e outras legislações 

vigentes. 

  

O Prefeito Municipal de Palmeira do Piauí, João da Cruz Rosal da Luz, no uso 

de suas atribuições legais, com base no que estabelece a Constituição Federal, 

Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, e 

 
CONSIDERANDO a existência do processo no TC nº 020.609/2016 e a 

decisão proferida no dia 07 de Dezembro de 2016, pelo Relator o Conselheiro 

– Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo, onde pede a imediata suspensão 

do Concurso Público – Edital 001/2016, e das nomeações dos aprovados e 

classificados e todos os demais atos de investidura praticados pelo ex-prefeito, 

Sr. João Martins da Luz, em face do descumprimento do disposto na Lei 

Complementar nº 101/2000, sob pena de Responsabilidade, nos termos da Lei 

Estadual nº 5.888/09; 

 
CONSIDERANDO que as admissões de servidores realizadas pelo Sr. João 

Martins da Luz não revestem da legalidade necessária para produzirem efeitos 

jurídicos, por violarem disposições expressas no ordenamento jurídico, em 

especial, a Lei Complementar nº 101/2000; 

 
CONSIDERANDO que a Administração Pública está administra ao princípio 

constitucional da legalidade e deve atender na contratação de pessoal todas as 
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disposições legais atinentes à matéria, sob pena de agir de forma 

discricionária, ilegal e imoral.  

 
CONSIDERANDO que o não atendimento aos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais aplicáveis ao caso submete à autoridade a 

responsabilização na forma da lei, bem como enseja a nulidade de todos os 

atos praticados; 

 

CONSIDERANDO presente os requisitos necessários a concessão da medida 

cautelar :  o fumus boni iuris e o periculum im mora. 

 
CONSIDERANDO que o art. 37, da Constituição Federal, impõe aos atos da 

administração pública a observância aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência, 

 
CONSIDERANDO que, segundo o princípio da autotutela do Estado, é 

facultado à Administração Pública anular seus próprios atos, quando eivados 

de ilegalidade, pois deles não se originam direitos, 

 
DECRETA:  

 
Art. 1º Fica sustado os efeitos dos Editais de Convocação nº 001/2016 datado 

no dia 21 de julho de 2016 e publicado dia 25 de julho de 2016 no Diário Oficial 

dos Municípios, Edital de Convocação nº 002/2016,datado no dia 19 de agosto 

de 2016 e publicado dia 22 de agosto de 2016 no Diário Oficial dos Municípios 

e o Edital de Convocação nº 03/2016, datado no dia 14 de setembro de 2016 e 

publicado dia 15 de setembro de 2016 no Diário Oficial dos Municípios regidos 

pelo EDITAL DE CONCURSO PUBLICO Nº 01/2016, datado de 21 de abril de 

2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 03 de maio de 2016 e 

homologado pelo Decreto nº 07/2016 de 30 de Junho de 2016 publicado dia 01 

julho de 2016 no Diário Oficial dos Municípios, que convoca os candidatos 

aprovados/classificados para confirmação de interesse em assumir suas 
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respectivas vagas. Assim como, todos os atos de investidura praticados pelo 

ex-gestor o Sr. João Martins da Luz, em face do descumprimento do disposto 

na Lei Complementar nº 101/2000.  

 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira do Piauí-PI, em 02 de janeiro de 

2017. 

 
 

JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ  
Prefeito Municipal 


