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DECREIO  REGISIAIIVO  "°   45/2022

rmENGUARE,   22   DE  DEZE]oRo  DE   2o22.

D i sp6e                     s obre
cancelanento/anulaeao
concuf so  die  cargo  de  procurador
juridico  da  Canara  Municipal  de
mananguape         e         di        outras
provid6ncias  correlatas

0    PRESIDENTE    DA    CAMARA   MUNICIPAL    DE    VEREADORES    DE    MAMANGUAPE,
ESTADO    DA    PARAiBA,     no    uso    da    atribuic:ao    que    lhe    confere    o
Reglmento    Interno,    f az    saber   que    f ica   promulgado   o   presente
Decreto  Legislativo:

Considerando     o     principio     da     autotutela     administrativa,
fundamentado     no     poder/clever     de     zelar     pela     legalldade     e
conduta  de   seus   atc)s,   podendo   revog6-los   a  qualqiier  tempo;

Con§iderando      que      o      Ministerio      Pablico      da      Comarca      de
Mamanguape   vlslurtorou   a   ausencia   de   oficializa¢ao   ao   OAB/PB
para  acompanhamento  do  concurso  da  area   juridica;

Considerando     que     por     recomendagao     do     Minist6rio     Pbblico
verif icou-se     a     nulidade     apenas     do    concurso    do     cargo    de
procurador   juridico   por   exlgencia   de   participa€ao   de   membro
da   OAB,   por   simetria   da   previsao  do   art.   132,    caput,   CF.   Art.
132.     Os     Procuradores     dos     Estados     e     do     Distrlto     Federal,
organizados    em    carreira,     na    qual    o    ingresso    dependera    de
concurso   ptiblico   de   provas   e   titulos,    com   a   partlcipa€ao   da
Ordem     dos     Advogados     do     Brasil     em     todas     as     suas     fases,
exercerao   a   representagao   judicial   e   a   consultoria   ]uridica
das   respectivas  unidades   federadas.

Considerando    para     o     ingresso     na     carreira     de     Procurador
Munlcipal,       indispensavel      a      partlcipa¢ao      da      Ordem      dos



Advogados    do   Brasil    na    f iscalizagao   do   concurso   ptiblico   de
provas  e  titulos.

Considerando      e      incontroversa      a      participa€ao      da      entao
assessora    juridica   municipal    no   processo   de    contrataGao   da
organizadora   do   concurso   pdblico   em   tela.    Tal   fato,    por   si
s6,    6   mais   do    que    suficiente   para   prejudicar    a    lisura   do
certame,   para   nao   se   falar   do   risco   de   ofensa   aos   principios
constitucionais   da   impessoalidade   e  da  moralidade.

Considerando     que     os     candidatos     do     cargo     de     procurador
juridico     serao     ressarcidos     dos     valores     despendidos,      no
concurso,    sendo-lhes   disponibilizada   a   devolucao   das   quantias
pagas     e     corrigidas     a     titulo     de     inscriGao     pela     empresa
contratada :          INSTITUTO         DE         DESENVOLVIMENTO         INSTITUCIONAL
BRASILEIRO-IDIB,    CNPJ:    22.513.518/0001-61,    conforme   clausula
ecima;

D  I  C  R  I  I  A:

Art.    1°    Fica   cancelado/anulado   o   concurso   ptiblico   apenas   do
cargo   de   procurador   juridico   originirio   do   certame   contrato
n°   00001/2020,    firmado   entra   a   Camara   Municipal   de   Mamanguape
e       a       Empresa        INSTITUTO       DE       DESENVOLVIMENTO       INSTITUCIONAL
BRASILEIRO-IDIB,    CNPJ:    22.513.518/0001-61,    conforme   clausula
decima .

Art.     2°    Fica    autorizado    a    empresa    contratada    INSTITUTO    DE
DESENVOLVIMENTO          INSTITUCIONAL          BRASILEIRO-          IDIB,           CNPJ:
22.513.518/0001-61,    proceder   a   devoluc:ao   dos   valores   cobrados
na   taxa/inscric:ao.

Art.     3°     Este     Decreto     entrara     em    vigor     na     data     de     sua
publicac:ao,   revogadas   as   disposic6es  em  contrario.

Mamanguape-Pb,    22   de   dezembro   de   2022.
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Vereador/Pres±dente


