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de Ipanguaçu 

  ATOS DO PODEREXECUTIVO   

  GABINETE DO PREFEITO  

 

Referente ao Processo nº: 001/2022 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Assunto: Casos Omissos Processo Seletivo Simplificado 

 

EMENTA: PARECER TÉCNICO JURÍDICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

24/2022. AUSÊNCIA NO FORMULÁRIO DA INDICAÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

PRETENDIDA. 



 

 

PARECER 
 

 

I – RELATÓRIO: 

 
 

Trata-se de solicitação de parecer jurídico encaminhado à Assessoria Jurídica do Município de Ipanguaçu/RN 

solicitando manifestação acerca da decisão da Comissão Organizadora do Processo Seletivo (COPS) referente ao 

Processo Seletivo Simplificado, Edital 001/2022. 

Constam dos autos, de que o formulário disponibilizado para a inscrição dos concorrentes não constava a 

indicação da carga horária pretendida pelos inscritos, haja vista que o edital disponibilizava 02 (duas) vagas para 

médicos para exercerem a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e 01 (uma) vaga de médico para exercer 

a jornada de trabalho com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais. 

Foram juntados aos autos: Memorando 024/2022, ata de reunião e o Edital nº 001/2022 referente ao processo 

seletivo simplificado para contratação temporária de excepcional interesse público. 

É o suficiente relatar. 

 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: 

 

Cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até 

a presente data, nos documentos ou nos autos do processo administrativo em epígrafe. 

Registre-se ainda por oportuno que não cabe ao presente parecerista adentrar em aspectos relativos à 

conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico- 

administrativa. 

 

II.I – DO DIREITO À ESCOLHA DA VAGA/CARGA HORÁRIA COM BASE NA ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Não há dúvida que a Constituição Federal de 1988 trouxe um arcabouço jurídico de normas com a finalidade 

de moralizar a Administração Pública. Exemplo claro e expresso desse objetivo foi a previsão do art. 37, inciso II, ao 

prever que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego”. 

Contudo, a Constituição não prevê regra específica sobre o procedimento para escolha de vagas pelos 

aprovados. Prevê, sim, princípios que indicam uma solução constitucional. 

O princípio da impessoalidade é um dos chamados princípios vetores da Administração Pública, consagrado 

no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Ele traz em seu conteúdo duas consequências principais. 

A primeira delas é a imputação dos atos praticados por servidores públicos, no exercício das funções, à pessoa 

jurídica de direito público a qual eles pertencem, e não às pessoas naturais que exteriorizam à vontade. 

A segunda consequência do princípio da impessoalidade, relevante neste caso, é a proibição de a 

Administração Pública atuar com a finalidade de favorecer ou prejudicar determinado particular. Em outros termos, o 

administrador deve praticar os atos administrativos preservando, ao mesmo tempo, o interesse da coletividade e a 

imparcialidade perante os particulares, pois, agindo em nome do povo, não pode utilizar o poder que lhe foi conferido 

para agraciar ou causar danos a pessoas determinadas. 

Sempre pertinentes são as palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: 



nele (no princípio da impessoalidade) se traduz a idéia de que a Administração tem que 

tratar todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem 

favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, 

políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos 

interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio em causa não 

é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia.1 

 

Nesse diapasão, o texto constitucional permite a inferência de que nenhum critério subjetivo pode ser 

levado em consideração no momento de definição da vaga em que o aprovado no concurso público/processo seletivo 

deverá iniciar o trabalho. 

Na ocorrência de lacuna, o art. 4o da Lei de Introdução ao Código Civil -LICC (Decreto-Lei nº 

4.657/1942) determina ao juiz a aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito. E, Além dos 

costumes e dos princípios gerais do direito, para solucionar lacunas legais, 

 

o art. 5º desse mesmo dispositivo legal [LICC] diz que, "na aplicação da lei, o juiz 

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum". Então, o 

legislador tacitamente, ao estabelecer tal norma, conduz o magistrado à busca de decisões 

eqüitativas com o escopo de se atingir o bem comum e aos fins sociais pretendidos pela 

ordem jurídica, viabilizando o uso da equidade como parâmetros de uma decisão 

razoável2 

 

A equidade é uma forma de aplicar o Direito buscando-se a maior proximidade possível do justo, 

do razoável. O fim do Direito é a justiça. A equidade consiste no estudo do caso e suas peculiaridades, suas 

características próprias, consequentemente originando uma decisão para aquele caso especificamente. Dessa 

forma, como o juiz pode utilizar a equidade em suas decisões para alcançar a justiça, ainda que em caráter 

subsidiário, há se admitir a equidade como fonte do Direito. 

Nesse diapasão, estudando o caso em tela, com base num ideal puro e simples de justiça, mostra-se 

áureo que utilizar a classificação do candidato como critério para escolha da carga horária representa o critério 

imaginável mais justo, pois se todos os nomeados foram aprovados em concurso público, exatamente como manda a 

lei, o único critério objetivo que pode diferenciá-los é o melhor resultado na prova. Não se vislumbra outro. Quem foi 

o melhor de todos deve receber uma oportunidade melhor pela escolha da carga horária a ser exercida do que o segundo 

melhor e assim sucessivamente. Essa pode ser tida como uma regra de equidade. 

 

III – DA CONCLUSÃO: 

 

ANTE O EXPOSTO, no plano estritamente jurídico, OPINO pelo direito do candidato aprovado no processo 

seletivo referente ao edital nº 001/2022 escolher a carga horária no ato da convocação a ser exercida de acordo com 

um critério de justiça inatacável, a ordem de classificação no certame, no qual ao mesmo será facultado decidir pela 

jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ou a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, assim sucessivamente 

para os demais classificado. 

Ressalta-se que este parecer tem caráter exclusivamente opinativo, não acarretando vinculação da autoridade 

a que serve de consultor. O Gestor não tem obrigação de ouvir seu corpo jurídico, conforme o parágrafo único do art. 
 

1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo Brasileiro. 22.ed. rev. e amp. São 
Paulo: Malheiros, 2007, p. 

110. 

2 ANTUNES, Fábio Luiz. Equidade como instrumento de integração de lacunas no Direito. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 16, n. 

2925, 5 jul. 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/19473>. Acesso em: 17 abr. 2013 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2011
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011/7/5
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011/7/5
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011/7/5
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011/7
http://jus.com.br/revista/texto/19473/equidade-como-instrumento-de-integracao-de-lacunas-no-direito


26 da Lei nº. 8.666/93. 

Em consonância com Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari (2001, p. 140-141) parecer jurídico, portanto, é 

uma opinião técnica dada em resposta a uma consulta, que vale pela qualidade de seu conteúdo, pela sua 

fundamentação, pelo seu poder de convencimento e pela respeitabilidade científica de seu signatário, mas que jamais 

deixa de ser uma opinião. Quem opina, sugere, aponta caminhos, indica uma solução, até induz uma decisão, mas não 

decide. 

 
 

É o parecer. 

 

 

Ipanguaçu/RN, 04 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Maria da Glória Pessoa Ferreira 

Assessora Jurídica 

 
 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – 

TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de suas 

atribuições legais juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca e o Secretário Municipal de 

Finanças, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento, 

 

 
 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, notadamente no 

que se refere a serviços de locação de máquina pesada para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Pesca; 

 

 
 

CONSIDERANDO que mesmo durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de Agricultura, 

Pecuária e Pesca continua a desenvolver as suas atividades; 

 
 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo de despesa nº 110/2022 a ser efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados; 



CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Decreto 

Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 
Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à locação de 

máquina pesada, notadamente da Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, para o fornecedor: L C GUIMARÃES 

FILHO LTDA -ME, inscrito sob o CNPJ de nº 17.333.460/0001-34, referente ao empenho de nº 121.001/2021, 

liquidado através da nota de liquidação nº 4/2022, pagamento feito através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 04 de fevereiro de 2022. 

 
Valderedo Bertoldo do Nascimento 

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 
 

Jaíres Azevedo dos Santos 

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. 

 
 

Joelton Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 
 

PORTARIA Nº 021/2022-GC, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022.     

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003, de 30 de março de 2020, publicada no Diário Oficial 

da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 31/03/2020.. 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1 – CONCEDER 10 dias de Férias à (o) servidor (a) Comissionado (a) municipal, MARIA DA GLÓRIA PESSOA 

FERREIRA, matrícula nº 6573, ocupante do cargo de Assessora Jurídica, lotado (a) na Procuradoria Geral, correspondente ao 

período aquisitivo de 22/02/2021 a 21/03/2022, a serem gozadas a partir de 22/02/2022 a 03/03/2022. 

 

Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Secretaria Municipal do Gabinete Civil - SEMGAC,                                               Ipanguaçu/RN, 02 de fevereiro de 2022. 

 

 

 



VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA 

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes 

 

 

 

PORTARIA Nº 019/2022-GC, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022.     

 

O PREFEITO MUNICIPIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003, de 30 de março de 2020, publicada no Diário Oficial 

da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 31/03/2020.. 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1 – CONCEDER 30 dias de Férias (antecipadas) à (o) servidor (a) Comissionado (a) municipal, JOSIANE MARIA 

DE ARAÚJO, matrícula nº 5936, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, lotado (a) na Secretaria Municipal de Agricultura, 

Pecuária e Pesca, correspondente ao período aquisitivo de 18/06/2021 a 17/06/2022, a serem gozadas a partir de 03/02/2022 a 

04/03/2022. 

 

Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Secretaria Municipal do Gabinete Civil - SEMGAC,                                               Ipanguaçu/RN, 02 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA 

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes 

 

 

 



INTERESSE POPULAR 

 

 

PORTARIA Nº 022/2022-GC, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022.     

 

O PREFEITO MUNICIPIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003, de 30 de março de 2020, publicada no Diário Oficial 

da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 31/03/2020.. 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1 – CONCEDER 30 dias de Férias à (o) servidor (a) Comissionado (a) municipal, PAOLO IGOR CUNHA 

PEIXOTO, matrícula nº 6635, ocupante do cargo de Acessor Jurídico, lotado (a) na Procuradoria Geral do Município, 

correspondente ao período aquisitivo de 10/02/2021 a 09/02/2022, a serem gozadas a partir de 11/02/2022 a 12/03/2022. 

 

Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Secretaria Municipal do Gabinete Civil - SEMGAC,                                               Ipanguaçu/RN, 02 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA 

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes 

 

 
 

 

 

 

 
 

  PODER LEGISLATIVO  
(Sem matérias nesta edição) 

  COMARCA DE IPANGUAÇU  
  (Sem matérias nesta edição)  
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