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ATOS DO PODER EXECUTIVO  

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

PORTARIA Nº 56 /2019 

 

 

INSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA 

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CATINGUEIRA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CATINGUEIRA, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições legais constantes na Lei Orgânica 

do Município, e: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de 

realização de Concurso Público para provimento de 

cargos efetivos no Município de Catingueira de 

modo a evitar a necessidade de contratações 

temporárias; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Alerta 

748/19 do TCE/PB nos atos do processo TC 

00298/19, bem como do Relatório de 

Acompanhamento de Gestão; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, 

II, da Constituição Federal, bem como os princípios 

da impessoalidade e eficiência. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica instituída a Comissão Especial 

para supervisionar todos os trâmites necessários à 

realização de Concurso Público, para o 

preenchimento de vagas no quadro dos servidores 

efetivos deste Município, que será composta pelos 

seguintes membros: 

 

I – MARIA ALESSANDRA GOMES, 

Secretária de Administração; 

II - MARIA SOLANGE CAMPOS LEITE 

TIBÚRCIO, Secretária de Controle 

Interno e Corregedoria; 

III – MARIA HELENA GOMES 

FAUTO, Procuradora Geral; 

IV - ADALMIRA MARQUES DA 

SILVA CAJUAZ, Secretária de Educação; 

V – NADYR DELLANE DE ALMEIDA 

GOMES, Secretária de Saúde. 

 

Parágrafo único. A Comissão Especial, 

ora instituída, será presidida por MARIA 

SOLANGE CAMPOS LEITE TIBÚRCIO, 

Secretária de Controle Interno e Corregedoria. 

 

Art. 2º A Comissão Especial, ora 

instituída, supervisionará o Concurso Público, 

respeitando o regulamento geral de concursos 

públicos, as disposições legais em vigor, 

notadamente o disposto nos art. 87 e ss. da Lei 

Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Catingueira, bem como 

tomará todas as providências necessárias à sua fiel 

execução e julgamento nos prazos estipulados, 

desde o levantamento de vagas necessárias, ao  

 

 
acompanhamento dos trâmites necessários 

para escolha da contratada para Organização do 

Concurso, finalizando com a realização do mesmo 

em sua integridade. 

 

 

§1º A Secretária de Administração deverá 

abrir e autuar Processo Administrativo, 

devidamente numerado, contendo em sua capa a 

identificação “Concurso Público 2019” no qual 

serão autuadas e numeradas todas as diligências 

para o fiel cumprimento do presente objeto, 

inclusive com a remissão de cópias de outros 

processos administrativos abertos em outras 

Comissões para o fim buscado, a exemplo de 

Procedimento Licitatório; 

 
§2º A Comissão terá um prazo de até 20 

(vinte) dias para conclusão do levantamento de 

vagas necessárias;  

 

§3º Fica determinado que cada Secretaria 

do Município encaminhe à Presidente MARIA 

SOLANGE CAMPOS LEITE TIBÚRCIO, 

Secretária de Controle Interno e Corregedoria, por 
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meio de Memorando, no prazo de até 10 (dez) dias, 

contados da publicação desta, a relação de Cargos 

que entende necessários para o provimento efetivo 

no Concurso Público, contendo tabela com a 

quantidade de pessoas necessárias, cargo, local de 

trabalho e justificativa, para que seja autuado junto 

ao Processo Administrativo competente; 

 

§4º No levantamento realizado por cada 

Secretaria deverá ser observada a estrita de 

necessidade da prestação dos serviços públicos, em 

atenção ao princípio da eficiência; 

 

§5º De posse do levantamento, a Comissão 

deverá realizar o levantamento global dos 

servidores efetivos que serão, eventualmente, 

necessários, informados por cada Secretaria, 

contendo ainda a estimativa de remuneração. Ato 

contínuo, deverá ser encaminhado o levantamento 

global para o setor contábil para verificação de 

cumprimento do disposto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, de modo que o setor 

contábil verifique a estimativa comprometimento 

da Receita Corrente Líquida com pessoal, caso 

acrescida a totalidade das pessoas informadas ao 

quadro efetivo de pessoal, a existência de dotação 

orçamentária suficiente e demais informações de 

natureza contábil, no prazo de até 10 (dez) dias; 

 

§6º Após o levantamento das informações 

e estudo técnico contábil deverá o Processo 

Administrativo ser encaminhado em sua 

integralidade, com Relatório Conclusivo, para o 

Gabinete do Prefeito para ciência da situação e 

deliberação; 

 

§7º No Relatório Conclusivo a que se 

refere o Parágrafo anterior a Comissão Especial 

deverá informar ainda se as atuais Leis do 

Município que criaram os respectivos cargos e 

vagas possuem vagas ainda em aberto suficientes 

para serem preenchidas de acordo com a 

necessidade informada por cada secretaria; 

 

 

 

 

 

 

§8º Inexistindo vagas abertas nos cargos 

outrora criados por Lei Municipal e havendo a 

necessidade, fica, desde logo, autorizada a 

Procuradoria Geral a redigir minuta de Projeto de 

Lei a ser encaminhado à Câmara de Vereadores de 

Catingueira para autorizar a criação de novas vagas 

de acordo com o levantamento a que se refere o §5º, 

observando especialmente a dotação orçamentária, 

para tanto;  

 

§9º Após o Relatório Conclusivo ou após a 

aprovação do Projeto de Lei, caso este seja 

necessário, caberá a Comissão Permanente de 

Licitação promover os trâmites para realização da 

seleção da organizadora do Concurso Público, no 

prazo de até 60 (sessenta) dias; 

 

 

 
Art. 3º A Comissão acompanhará o 

cumprimento fiel do Edital do Concurso Público, 

cabendo ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

homologação e a publicação do mesmo, afixando-

se no paço da Prefeitura e divulgando-se 

amplamente através dos meios de comunicação 

disponíveis, inclusive pela Rede Mundial de 

Computadores, diários oficiais do Município e do 

Estado da Paraíba, nos termos da legislação de 

regência. 

 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Autue-se a presente Portaria Inaugural nos 

autos do Processo Administrativo que dispõe o art. 

2º, §1º, desta Portaria. 

 

Dê-se ampla publicidade, publicando-se 

inclusive no diário oficial do Município. 

 

Encaminhe-se cópia a cada Secretário(a) 

do Município para cumprimento do disposto no §3º, 

do art. 2º, desta portaria. 

 

Cumpra-se. 
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Catingueira, 09 de Outubro de 2019. 

 

 

 

ODIR PEREIRA BORGES FILHO 

Prefeito 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


