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PROCESSO 09242/2012 

ÓRGÃO/ENTIDADE MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL 

NATUREZA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

RESPONSÁVEL ALEX JOSÉ BATISTA (PREFEITO MUNICIPAL) 

 

ACÓRDÃO AC – MC Nº 00091/2012 
 

EMENTA. Cidade Ocidental. Ato do Prefeito 
Municipal Alex Jose Batista. Edital de 
concurso público. Edital apresenta vícios. 
Medida cautelar. Nulidade para o Cargo de 
Orientador Educacional Determinações. 
Convergência UT e MPC. 

 

Trata-se de procedimento de concurso público, objeto do Edital n.º 
001/2012, realizado pelo Município de Cidade Ocidental, submetido à apreciação 

deste Tribunal para efeito de controle externo, de índole constitucional.  

 

A – DO RELATÓRIO DA SECRETARIA 

 

1 – DA TEMPESTIVIDADE E DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS  

Preliminarmente, o prazo para apresentação dos editais de concurso e 

documentação essencial perante esta Corte é de 05 dias, nos termos do art. 15, I, da 

RN 07/08. Nota-se, assim, que a protocolização do edital em exame deu-se 

tempestivamente, em 27/04/2012, porquanto fora publicado em 25/04/2012 (fls. 76-

77).  

Tendo em vista o rol de documentos essenciais para formalização de 

processos desta natureza, de acordo com o previsto no art. 16, §4º, I, da Resolução 

Normativa n.º 007/08 desta Casa, verifica-se que o requerente apresentou toda a 

documentação exigida.  

 

2 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROFESSOR III E 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 

Foi determinado no Despacho n.º 2.844/2012 (143/152) a juntada aos 
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autos das sínteses das atribuições dos cargos ofertados no certame, pois somente 

constam no Anexo II (f. 118) as atribuições de coordenador de turno. 

Com o fito de sanar a irregularidade o responsável tão somente 

restringiu a apresentar novamente a Lei n.º 860/2011 com os anexos da Lei n.º 

565/2011. 

No entanto, verifica-se que as atribuições dos cargos ofertados no 

certame, previstas na Lei n.º 860/2011 não condizem com aquelas estabelecidas no 

Edital (f. 64) conforme abaixo demonstrado: 

 

Cargos Edital (f. 64/66) Lei n.º 
860/2011(116/117) 

Professor III (artes) Atribuições: 
Exercer a docência, fundamentando 
sua atuação na área de 
conhecimentos, tendo como 
referencial teóricoprático os 
Parâmetros Curriculares Nacional de 
Arte, caracterizando as práticas 
educativas, estéticas, em dimensões 
de criação, apreciação, consideradas 
essenciais às questões sociais e 
culturais presentes no dia à dia. 
Planejar, executar o trabalho 
docente, levantar dados e interpretá-
los; contribuir para a qualidade do 
ensino e aprendizagem da Arte; 
estabelecer mecanismos de 
avaliação, considerar diferenças 
individuais, saber tratá-las e 
encaminhá-las; cooperar com os 
setores de supervisão e orientação 
escolar; trabalhar em 
equipe; executar atividades 
correlatas ao cargo. Participar da 
elaboração da proposta pedagógica 
da unidade de ensino em que atua; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da 
unidade de ensino; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias 

Descrição das 
atividades: 
Atividades 
inerentes às 
funções do 
magistério 
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letivos e horas-aula estabelecidos em 
Lei; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, 
à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional na unidade de ensino 
e/ou Centro de Formação da Rede 
de Ensino Municipal; participar, 
efetivamente, de todas as formações 
em serviço ofertadas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Cidade 
Ocidental, conforme previsto no art. 
13, inciso V da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96. 

Professor III 
(Educação Física) 

Exercer a docência,fundamentando 
sua atuação na área de 
conhecimentos, tendo como 
referencial teóricoprático os 
Parâmetros Curriculares Nacional de 
Educação Física, caracterizando a 
ação educativa, nas dimensões 
afetivas, cognitivas, corporais e 
sócio-culturais, consideradas como 
essenciais. Planejar, executar o 
trabalho docente, levantar dados e 
interpretá-los; contribuir para a 
qualidade do ensino e aprendizagem 
da Educação Física; estabelecer 
mecanismos de avaliação, considerar 
diferenças individuais, saber tratá-las 
e encaminhá-las; cooperar com os 
setores de supervisão e orientação 
escolar; trabalhar em equipe; 
executar atividades correlatas ao 
cargo. Participar da elaboração da 
proposta pedagógica da unidade de 
ensino em que atua; elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da unidade de 
ensino; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos em 
Lei; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, 
à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional na unidade de ensino 

Descrição das 
atividades: 
Atividades 
inerentes às 
funções do 
magistério 
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e/ou Centro de Formação da Rede 
de Ensino Municipal; participar, 
efetivamente, de todas as formações 
em serviço ofertadas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Cidade 
Ocidental, conforme previsto no art. 
13, inciso V da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96. 

Professor III (Inglês) Exercer a docência, fundamentando 
sua atuação na área de 
conhecimentos, tendo como 
referencial teóricoprático os 
Parâmetros Curriculares Nacional de 
inglesa, caracterizando o ensino e a 
aprendizagem na área cognitiva, 
considerada essencial no mundo da 
comunicação; Planejar, executar o 
trabalho docente, levantar dados e 
interpretá-los; contribuir para a 
qualidade do ensino e aprendizagem 
da língua inglesa; estabelecer 
mecanismos de avaliação, considerar 
diferenças individuais, saber tratá-las 
e encaminhá-las; cooperar com os 
setores de supervisão e orientação 
escolar; trabalhar em equipe; 
executar atividades correlatas ao 
cargo. Participar da elaboração da 
proposta pedagógica da unidade de 
ensino em que atua; elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da unidade de 
ensino; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos em 
Lei; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, 
à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional na unidade de ensino 
e/ou Centro de Formação da Rede 
de Ensino Municipal; participar, 
efetivamente, de todas as formações 
em serviço ofertadas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Cidade 
Ocidental, conforme previsto no art. 

Descrição das 
atividades: 
Atividades 
inerentes às 
funções do 
magistério 
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13, inciso V da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96. 

Professor III 
(Matemática) 

Exercer a docência, fundamentando 
sua atuação na área de 
conhecimentos, tendo como 
referencial teóricoprático os 
Parâmetros Curriculares Nacional de 
Língua Matemática, caracterizando o 
ensino e a aprendizagem na área 
cognitiva de raciocínio, considerada 
essencial; Planejar, executar o 
trabalho docente, levantar dados e 
interpretá-los; contribuir para a 
qualidade do ensino e aprendizagem 
da matemática estabelecer 
mecanismos de avaliação, considerar 
diferenças individuais, saber tratá-las 
e encaminhá-las; cooperar com os 
setores de supervisão e orientação 
escolar; trabalhar em equipe; 
executar atividades correlatas ao 
cargo. Participar da elaboração da 
proposta pedagógica da unidade de 
ensino em que atua; elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da unidade de 
ensino; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos em 
Lei; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, 
à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional na unidade de ensino 
e/ou Centro de Formação da Rede 
de Ensino Municipal; participar, 
efetivamente, de todas as formações 
em serviço ofertadas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Cidade 
Ocidental, conforme previsto no art. 
13, inciso V da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96. 

Descrição das 
atividades: 
Atividades 
inerentes às 
funções do 
magistério 

Professor III 
(Pedagogo) 

Executa serviços voltados à área da 
Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental nas séries iniciais 

Descrição das 
atividades: 
Atividades 
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atendendo às crianças nas escolas 
da rede municipal, organizando e 
promovendo atividades específicas 
de forma individual e coletiva; 
participar de atividades visando a 
melhoria da prática, o 
aprofundamento dos conhecimentos 
teóricos contribuindo para a 
consecução da Política Educacional 
do Município; executar demais 
atividades afins, especificadas em 
legislação própria.Participar da 
elaboração da proposta pedagógica 
da unidade de ensino em que atua; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da 
unidade de ensino; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos em 
Lei; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, 
à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional na unidade de ensino 
e/ou Centro de Formação da Rede 
de Ensino Municipal; participar, 
efetivamente, de todas as formações 
em serviço ofertadas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Cidade 
Ocidental, conforme previsto no art. 
13, inciso V da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96. 

inerentes às 
funções do 
magistério 

 

Conforme quadro acima, a Lei n.º 860/2011 realizou a descrição das 

atividades a serem exercidas pelo Professor III de modo bem sucinto, assim não ficou 

bem esclarecido na Lei as atribuições a serem exercidas pelos ocupantes do cargo. 

Portanto, pela situação exposta, a melhor solução será o 

encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental com o 

escopo de realizar a alteração da Lei n.º 860/2011, incluindo, no texto legal as 

atribuições descritas no Edital n.º 001/2012, convalidando a norma editalícia.  

Ademais, como é cediço, o edital é ato vinculado e por isso não pode 
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estabelecer atribuições, requisitos para o exercício da função e vencimento diferentes, 

do previsto em lei, tendo em vista disposição expressa no art. 37, inciso I e II da Carta 

Magna. 
Art. 37. (...) 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma 
da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - 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, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

O edital, enquanto norma de caráter administrativo, não pode criar 

cargo e fixar seus requisitos e atribuições, devendo obedecer ao disposto em lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência: 
“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - TESTE DE 
CAPACIDADE FÍSICA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - ILEGALIDADE. (...) O edital é 
a Lei do Concurso no sentido material, devendo aquele estar obrigatoriamente 
vinculado em seu conteúdo à lei ordinária específica. (...) (AC - 1.0000.00.153761-
2/000, Rel. Des. Corrêa de Marins, TJMG - 4ª Câmara Cível, julgado em 21.10.99, DJ 
de 18.11.99).”  

 

Com o encaminhamento de Projeto de Lei à Câmara Municipal de 

Cidade Ocidental, com o escopo de alterar as atribuições dos cargos ofertados no 

certame, conforme descrito no Edital n.º 001/2012, convalidando a norma editalícia, 

deverá o município encaminhar o projeto de lei para esta Corte de Contas no prazo de 

10 (dez) dias para análise, sendo que a homologação do concurso ficará obstada até a 

publicação da lei. 

Cumpre assinalar que ao enviar o Projeto de Lei à Câmara Municipal 

onde constam as alterações legislativas necessárias à convalidação do Edital o 

responsável estará autorizado a prosseguir com os atos concernentes ao concurso 

público, pois deu início ao procedimento hábil à regularização do certame. Contudo, os 

vícios de legalidade apontados somente serão sanados com a conversão do projeto de 

lei em lei nos termos do artigo 37, inciso I da Constituição Federal.  

Portanto, o concurso terá o prosseguimento normal com a 

apresentação do projeto de lei, ficando, entretanto, obstada a sua homologação até 

que seja encaminhada para esta Corte de Contas a Lei Complementar devidamente 
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aprovada, publicada e em vigor.  

 
3 – DA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR III 

Restou evidenciado no Despacho n.º 2.844/2012 divergência entre as 

tabelas de vencimentos estabelecidas no Anexo III da Lei n.º 860/2011 (f. 127) e o 

Edital, conforme descrito no quadro abaixo, as quais não podem prosperar: 

 

CARGOS Edital 
Lei n.º 

457/2012 

Professor III (artes) R$ 1.918,94 R$ 1.564,86 

Professor III (Educação 
Física) 

R$ 1.918,94 R$ 1.564,86 

Professor III (Inglês) R$ 1.918,94 R$ 1.564,86 

Professor III (Matemática) R$ 1.918,94 R$ 1.564,86 

Professor III (Pedagogo) R$ 1.918,94 R$ 1.564,86 

 

Extrai-se do quadro acima exposto que os vencimentos dos cargos de 
Professor III (artes), Professor III (educação física), Professor III (inglês), 

Professor III (matemática), Professor III (pedagogo) fixados no edital, não 

correspondem àqueles estabelecidos no anexo III da Lei n.º 860/2011 (f. 127).  

Conforme explicitado alhures o edital é ato vinculado e por isso não 

pode estabelecer atribuições, requisitos para o exercício da função e vencimento 
diferentes, do previsto em lei, tendo em vista disposição expressa no art. 37, inciso I e 

II da Carta Magna. 

A fim de sanar a divergência apontada entre a Lei n.º 860/2012 e o 

Edital, o responsável deverá encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade 

Ocidental para alterar os vencimentos estabelecidos nas tabelas do anexo III da Lei n.º 

860/2011 para os cargos de Professor III (artes), Professor III (educação física), 
Professor III (inglês), Professor III (matemática), Professor III (pedagogo), 

conforme estabelecido no Edital, convalidando a norma editalícia, sob pena de ser 

julgado ilegal o vertente certame.  

Ressalta-se que deverá o município encaminhar o projeto de lei para 
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esta Corte de Contas no prazo de 10 (dez) dias para análise, sendo que a 

homologação do concurso ficará obstada até a publicação da lei. 

Cumpre assinalar que ao enviar o Projeto de Lei à Câmara Municipal 

onde constam as alterações legislativas necessárias à convalidação do Edital o 

responsável estará autorizado a prosseguir com os atos concernentes ao concurso 

público, pois deu início ao procedimento hábil à regularização do certame. Contudo, os 

vícios de legalidade apontados somente serão sanados com a conversão do projeto de 

lei em lei nos termos do artigo 37, inciso I da Constituição Federal.  

Portanto, o concurso terá o prosseguimento normal com a 

apresentação do projeto de lei, ficando, entretanto, obstada a sua homologação até 

que seja encaminhada para esta Corte de Contas a Lei Complementar devidamente 

aprovada, publicada e em vigor.  

As incompatibilidades entre o edital e a lei evidenciadas na espécie 

configuram vícios graves que, se não sanados, acarretam a nulidade do concurso para 

estes cargos.  

Ressalta-se que a permanência dos vícios supramencionados pode 

acarretar também a aplicação de multa ao responsável, pela prática de ato de gestão 

ilegal, nos termos do art. 47-A, VIII, da LOTCM-GO, pela violação ao art. 37, I, da 

Constituição da República, de modo mediato. 

 
4 – DO CARGO DE ORIENTADOR EDUCACIONAL 

No Despacho n.º 2.844/2012 (f. 143/152) manifestou no sentido de 

anular o certame para o cargo de Orientador Educacional, conforme explicitado abaixo: 
“Após a juntada da Lei 860/11 (fls. 105-133), verifica-se que do Anexo I (fls. 116-117), 
consta o Quadro do Pessoal Efetivo, inclusive em relação ao cargo de Orientador 
Educacional. 
Analisando o cargo de Orientador Educacional, observa-se que o mesmo é um cargo 
que possui a carreira subdividida nos níveis III, IV e V, conforme determina o art. 3º da 
lei em questão. 
Considerando a estruturação em carreira a referida lei estabelece as formas de 
progressão para que o servidor que, ingressando na classe inicial da carreira, possa 
mudar de nível, uma dessas formas é a titularidade (art. 3º, §2º c/c art. 13, IV). 
Confrontando tais informações com aquelas constadas no edital, verifica-se que foi 
ofertado no certame o cargo de Orientador Educacional nível IV, já que foi exigida 
como requisito de provimento a formação em licenciatura plena e pós-graduação 
“latu sensu” em área específica de educação.  
Ocorre que tal nível do cargo “Orientador Educacional”, considerando que compõe 
uma carreira, não sendo, portanto um cargo isolado deveria ser preenchido somente 
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pela evolução na carreira do servidor que ingressou no nível III (nível inicial). 
Assim, considerando-se tal fato, verifica-se que o cargo Orientador Educacional foi 
ofertado de forma errada, uma vez que de acordo com a titulação exigida o 
responsável ofertou o cargo em nível já avançado na carreira, o qual somente poderia 
ser atingido com a evolução na carreira.  
Permitindo-se a oferta do cargo de Orientador Educacional, já no nível IV, estar-se-ia 
autorizando duas formas de provimento em um mesmo cargo, quais sejam, 
provimento originário (nomeação em concurso público) e provimento derivado 
(progressão por titulação), o que totalmente inconstitucional. 
Quando o cargo é estruturado em carreira, os candidatos que ingressarem por meio 
do concurso público terão que ingressar no primeiro nível da carreira, que no caso 
posto seria o nível III, que possui como requisito de provimento apenas “Licenciatura 
Plena em Pedagogia”.  

 

Assim, verifica-se que o cargo de Orientador Educacional, no certame 

em questão foi oferecido de forma errônea já no nível IV. Este nível só poderá ser 

alcançado por aqueles que já são servidores e preencherem os requisitos para a 

progressão.  

Sendo assim, além do cargo não ter sido ofertado de forma correta 

restringiu a concorrência dos candidatos, pois exigiu a pós-graduação.  

Poder-se-ia argumentar que o mesmo ocorre com o cargo de Professor 

III, já que o nível inicial da carreira é o Professor I. Todavia, no caso do Professor III tal 

situação poderá ocorrer nos termos já decididos por esta Corte no Acórdão Consulta nº 

8106/10. 

Ante o exposto, o cargo de Orientador Educacional deve ser declarado 

nulo, pois deveria ter sido oferecido de acordo com o que consta na Lei nº 860/11.” 

 

Ocorre que em suas considerações de defesa o responsável foi omisso 

quanto às disposições inerentes a anulação do certame relativo ao cargo de Orientador 

Educacional.  

Destarte, esta Unidade Técnica mantém o entendimento que o 

responsável deve realizar a anulação do Concurso Público, objeto do Edital n.º 

001/2012 especificadamente para o cargo de Orientador Educacional, devendo publicar 

o cancelamento do concurso para este cargo em órgão oficial de publicação dos atos 

municipais, em jornal de grande circulação e em outros meios de comunicação como, 

por exemplo, internet. 

Por consequência, deve ser possibilitada a devolução dos valores 
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recolhidos a título de inscrição aos candidatos inscritos para o cargo de Orientador 

Educacional, caso em que deve constar da publicação de cancelamento do certame os 

procedimentos para devolução dos valores pagos. 

 

5 – DO CARGO DE PROFESSOR III (EDUCAÇÃO FÍSICA) 

No confronto entre os requisitos de investidura ao cargo de Professor 

III (educação física) estabelecido na Lei n.º 860/2011 (f. 116) e o Edital restou 

constatado que a norma editalícia exige do candidato ao cargo o registro profissional 

no CREF enquanto que a lei do cargo é omissa quanto a esta exigência. 

Reafirma-se, o edital é ato vinculado e por isso não pode estabelecer 

requisitos para o exercício da função diferentes, daqueles previstos em lei, tendo em 

vista disposição expressa no art. 37, inciso I e II da Carta Magna. 

A fim de sanar a divergência apontada entre a Lei n.º 860/2012 e o 

Edital, o responsável deverá encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade 

Ocidental para incluir nos requisitos de investidura do cargo de Professor III (Educação 

Física) a exigência de registro profissional no CREF, convalidando a norma editalícia, 

sob pena de ser julgado ilegal o vertente certame.  

Ressalta-se que deverá o município encaminhar o projeto de lei para 

esta Corte de Contas no prazo de 10 (dez) dias para análise, sendo que a 

homologação do concurso ficará obstada até a publicação da lei. 

Cumpre assinalar que ao enviar o Projeto de Lei à Câmara Municipal 

onde constam as alterações legislativas necessárias à convalidação do Edital o 

responsável estará autorizado a prosseguir com os atos concernentes ao concurso 

público, pois deu início ao procedimento hábil à regularização do certame. Contudo, os 

vícios de legalidade apontados somente serão sanados com a conversão do projeto de 

lei em lei nos termos do artigo 37, inciso I da Constituição Federal.  

Portanto, o concurso terá o prosseguimento normal com a 

apresentação do projeto de lei, ficando, entretanto, obstada a sua homologação até 

que seja encaminhada para esta Corte de Contas a Lei Complementar devidamente 

aprovada, publicada e em vigor.  

As incompatibilidades entre o edital e a lei evidenciadas na espécie 

configuram vícios graves que, se não sanados, acarretam a nulidade do concurso para 
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estes cargos.  

Ressalta-se que a permanência dos vícios supramencionados pode 

acarretar também a aplicação de multa ao responsável, pela prática de ato de gestão 

ilegal, nos termos do art. 47-A, VIII, da LOTCM-GO, pela violação ao art. 37, I, da 

Constituição da República, de modo mediato. 

 
6 – DOS VÍCIOS RELATIVOS À PROVA DE TÍTULOS 

Acerca da inversão das etapas do concurso caracterizada pela 

exigência de entrega de títulos antes do resultado das provas escritas, conforme 

estabelecido no subitem 6.6 do Edital esta Secretaria Especializada manifestou-se da 

seguinte forma: 

“No subitem 6.6 (fl. 69) consta que a documentação relativa à prova de 

títulos deverá ser apresentada na data das provas, até 30 (trinta) minutos após o 

encerramento das mesmas.  

Neste ponto, restou evidenciada a inversão das etapas do concurso já 

que pela ordem das disposições do edital a prova escrita demonstra ser a primeira 

etapa do certame e a prova de títulos depois da prova objetiva. 

Tal inversão fere a economicidade, a proporcionalidade, a eficiência e a 

finalidade do certame, além de sugerir direcionamento do resultado. 

O responsável justificou que “a alteração sugerida no item 6.6 do edital 

não foi procedida em razão dos títulos já terem sido entregues por todos os candidatos, 

tornando-se fase preclusa nesta data, sem nenhum questionamento e, se houver, 

poderá ser dirimido na fase de recurso quando da publicação do resultado final do 

certame.” 

Portanto, o vício apontado rende ensejo à aplicação de multa ao 

responsável por ter invertido as etapas do concurso, com fundamento no inciso VIII do 

art. 47-A da LO-TCM.” 

 

Em suas considerações o responsável nada alegou acerca da multa 

imputada. Portanto, esta Unidade Técnica mantém o entendimento de que será cabível 

a aplicação de multa por ato de gestão ilegal e ilegítimo, decorrente da publicação de 

edital com vício caracterizado pela inversão das etapas do certame, com fundamento 
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no inciso VIII do art. 47-A da LOTCM. 

 
7 – DOS VÍCIOS RELATIVOS AOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Conforme evidenciado no Despacho n.º 2.844/2012 (f. 143/152) o 

responsável realizou a alteração do subitem 9.1.1 com o fito de sanar a irregularidade 

constatada nos critérios de desempate do certame.  

Contudo, após a retificação realizada no subitem 9.11 verificou-se a 

permanência do “sorteio” como critério de desempate residual.  

Entretanto, conforme reiteradamente suscitado o sorteio deve ser 

retirado, pois, não é considerado um critério razoável de desempate. Esta Corte de 

Contas tem entendido que o edital ao estabelecer critérios de desempate deve priorizar 

elementos que afiram o conhecimento dos candidatos e que sejam objetivos, como por 

exemplo, estabelecer como critério de desempate que terá preferência aquele 

candidato que possuir grau de escolaridade superior ao exigido nos requisitos de 

investidura. 

Portanto, o responsável deve retificar o edital excluindo do texto do 

subitem 9.1.1 (fl.72) o sorteio como critério de desempate residual. Tendo em vista que 

as provas já foram realizadas, na hipótese de ter sido utilizado o sorteio como critério 

de desempate, deve o responsável reclassificar os candidatos desconsiderando tal 

critério na apuração da colocação final dos participantes do certame.   

 

8 – DOS VÍCIOS RELATIVOS À RESERVA DE VAGAS PARA O 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

Foi verificado por esta Unidade Técnica que o responsável realizou a 

retificação do Edital fazendo constar no subitem 3.1.13 que o candidato PNE será 

submetido à avaliação de sua deficiência por ocasião do certame por equipe 

multidisciplinar tendo, ainda, possibilitado a interposição de recurso da decisão que 

indeferir a inscrição da condição de Portador de Necessidades Especiais. 

Não obstante a retificação realizada pelo responsável restou 

constatada ainda, que o responsável manteve no subitem 3.1.11 cláusula prevendo 

que após a nomeação o candidato será submetido a exame médico oficial ou 

credenciado pela Prefeitura, a qual terá decisão terminativa sobre a qualificação ou não 
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do candidato como deficiente bem com a eliminação do candidato da lista de PNE, 

fazendo constar apenas da classificação geral.  

Pelo visto as disposições constantes dos subitens 3.1.13 e 3.1.11 

demonstram estar contraditórias uma vez que o primeiro subitem estabelece que a 

análise da condição de PNE será realizada no decorrer do certame enquanto que o 

segundo determina que esta análise será realizada após a nomeação o candidato, por 

ocasião da posse. 

Com o escopo de sanar a irregularidade deve o responsável excluir o 

subitem 3.1.11, mantendo apenas o subitem 3.1.13 que está correto. 

 
9 – DA MEDIDA CAUTELAR 

Levando-se em conta todos os vícios detectados e apontados neste 

despacho, relativo aos autos sub examine, revela-se necessário o deferimento de 

medida liminar, com fulcro no art. 56 da Lei nº 15.958/07 (LOTCM), para suspender o 

procedimento do concurso. 

Na espécie, resta caracterizada a fumaça do bom direito, expressa no 

interesse público consubstanciado na preservação da legalidade, da legitimidade e da 

economicidade no certame. 

Faz-se presente, também, o perigo da demora, tendo em vista que as 

provas já foram realizadas e que o responsável pode a qualquer momento realizar a 

homologação do certame, tornando-se necessário evitar a continuidade do 

procedimento maculado. 

No mais, num exame perfunctório, tudo leva a crer que os vícios 

conduziriam, se não sanados, à nulidade do certame, o que implicaria efeitos nefastos 

para a Administração e para os candidatos. 

Demonstrados, assim, os requisitos legais, evidenciam-se a 

necessidade e a utilidade de deferimento de medida liminar, que, em razão da urgência 

que se impõe, proponho seja concedida inaudita altera pars. 

 

10 – DA CONCLUSÃO DA SECRETARIA  

Ante o exposto, a Secretaria manifesta seu entendimento no sentido de 

que: 
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1. é necessário o deferimento de medida cautelar, inaudita altera pars, em vista do 

preenchimento dos requisitos legais, intimando-se o responsável, Alex José 

Batista prefeito municipal de Cidade Ocidental, para determinar a imediata 

suspensão do concurso até que esta Corte decida sobre o mérito da cautelar. 

Vale dizer, até que constate o perecimento do fumus boni iuris e perigo da 

demora ante a adoção das seguintes providências: 

 
a. encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental 

com o escopo de realizar a alteração da Lei n.º 860/2011, incluindo, no 

texto legal as atribuições descritas no Edital n.º 001/2012, convalidando 

a norma editalícia; 
b. encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental 

para alterar os vencimentos estabelecidos nas tabelas do anexo III da 

Lei n.º 860/2011 para os cargos de Professor III (artes), Professor III 
(educação física), Professor III (inglês), Professor III (matemática), 
Professor III (pedagogo), conforme estabelecido no Edital, 

convalidando a norma editalícia, sob pena de ser julgado ilegal o 

vertente certame; 

c. ANULAR o certame relativamente ao cargo de Orientador 
Educacional, tendo em vista que a exigência de especialização para 

provimento inicial configurou oferta de cargo em nível já avançado na 

carreira (nível IV), o qual deve ser provido por promoção e não por 

concurso público, sob pena de violação aos princípios da ampla 

acessibilidade aos cargos, da razoabilidade e da isonomia; 

d. encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental 

para incluir nos requisitos de investidura do cargo de Professor III 

(Educação Física) a exigência de registro profissional no CREF, 

convalidando a norma editalícia, sob pena de ser julgado ilegal o 

vertente certame.  

 

2. Apresentar cópia das publicações relativa ao cancelamento do certame para o 

cargo de Orientador Educacional em órgão oficial de publicação dos atos 
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municipais, em jornal de grande circulação e em outros meios de comunicação 

como, por exemplo, internet. 

3. Possibilitar a devolução dos valores recolhidos a título de inscrição aos 

candidatos inscritos para o cargo de Orientador Educacional, caso em que deve 

constar da publicação de cancelamento do certame os procedimentos para 

devolução dos valores pagos. 

4. Retificar o edital para: 

a) Excluir do texto do subitem 9.1.1 (fl.72) o sorteio como critério de 

desempate residual; 

b) Excluir o subitem 3.1.11 que está em contradição com o subitem 

3.1.13 que está correto; 
c) Excluir o subitem 2.3.4, conforme explicitado no subitem 2.3 deste 

Despacho.  

 

5. Alertar o responsável que na hipótese de ter sido utilizado o sorteio como critério 

de desempate, deve o responsável reclassificar os candidatos desconsiderando 

tal critério na apuração da colocação final dos participantes do certame.  

6. Cientificar o responsável de que havendo o encaminhamento de projeto de lei à 

Câmara Municipal a fim de promover a devida adequação legislativa, de modo a 

convalidar os requisitos constados no edital, deverá encaminhar a esta Corte a 

correspondente lei ou, minimamente, o projeto de lei, para a correspondente 

análise, no prazo de 10 dias. 

7. O responsável deve ser notificado para, no prazo de 10 dias, apresentar suas 

alegações de defesa impugnando, de forma especificada, todos os fatos 

narrados nesta instrução, inclusive sobre as imputações de multa descritas 

acima, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 47-A, inciso X, da 

LOTCM sem prejuízo de serem considerados verídicos os fatos não 

impugnados. 

 

B – Do Ministério Publico de Contas 

Verifica-se que a Administração Pública Municipal foi omissa quanto a 

impropriedade contatada por esta Procuradoria de Contas, permanecendo a falha 
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relativa à “exclusão da cláusula 2.3.4 do Edital”, constante do Despacho nº 4.466/2012, 

de fls. 92/95), consoante o entendimento abaixo colacionado: 
“A respeito desta questão cabe esclarecer que a regra editalícia não pode impor pena 
perpétua para servidores nas condições sobreditas. As hipóteses de proibição quanto à 
participação somente poderão subsistir caso haja lei municipal que as estabeleçam e 
desde que esteja em consonância com as normas constitucionais, o que não foi 
mencionado no Edital em análise. 

Compete salientar que a Lei de Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429/92 – em seu 
art. 12, estabelece o prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 10 (dez) anos de suspensão 
dos direitos políticos do servidor responsável por ato de improbidade, não podendo, 
desta forma, o Edital impor restrição mais severa do que o disposto em lei. 

Caso o candidato tenha sofrido penalidade no exercício de função pública, mas tenha 
cumprido a pena eventualmente imposta, em princípio, não poderá haver óbice de sua 
posse, caso logre êxito no concurso público. 

Por fim, cabe observar que a determinação sugerida pela Unidade Técnica no item I, 
“h”, deve fazer constar o item 12.13 e não o 12.3.” 

 

Ao exposto, manifestou-se o Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas dos Municípios, que seja mantida a suspensão liminar do Concurso Público 

deflagrado por meio do Edital nº 001/2012, para provimento de cargos da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e lazer, até que: 

(Especializada): 
I – seja anulado o certame relativamente ao cargo de Orientador Educacional, tendo 
em vista que a exigência de especialização para provimento inicial configurou oferta de 
cargo em nível já avançado na carreira (nível IV), o qual deve ser provido por promoção 
e não por concurso público, sob pena de violação aos princípios da ampla 
acessibilidade aos cargos, da razoabilidade e da isonomia; 
II – o responsável deve anexar aos autos o anexo ou a Lei que consta as atribuições 
dos cargos oferecidos, bem como a remuneração atualizada do Professor III.  
III – deve ser determinado ao responsável, que apresente a esta Corte, também no 
prazo de 10 (dez) dias, a retificação do edital, publicando-se extrato resumido nos meios 
utilizados para divulgar a abertura do certame, a fim de: 
a) excluir o sorteio como critério de desempate residual;  
b) excluir o subitem 3.1.11, pois está em contradição com o subitem 3.1.13, o qual está 
correto; 

IV – O responsável deve ser citado para, no prazo de 10 dias, apresentar suas 
alegações de defesa impugnando, de forma especificada, todos os fatos narrados nesta 
instrução, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 47-A, inciso X, da LOTCM 
sem prejuízo de serem considerados verídicos os fatos não impugnados; 

(Procuradoria): 
V - exclusão da cláusula 2.3.4 do Edital, com fundamento no artigo 12, da Lei nº 
8.429/92. 
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Notificado por meio do Despacho nº 522/2012, exarado pelo 

conselheiro Diretor da 3ª Região (fls. 158/161), o Chefe do Executivo Municipal 

informou que: 

1. alterou o Edital nº001/2012, cuja publicação foi publicada no site do Município, 

no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação (fls. 164/166);  

2. encaminhou a Lei Municipal nº 860/11, que discrimina as atribuição e critério de 

provimento dos cargos (fls. 167/188); 

3. o concurso encontra-se suspenso, haja vista que é vedada nomeação de 

servidores públicos no período eleitoral. 

 

A Secretaria de Atos de pessoal, por meio do Despacho nº 3.493/2012, 

manifestou-se pelo deferimento de medida cautelar, inaudita altera pars, em vista do 

preenchimento dos requisitos legais, intimando-se o responsável, Alex José Batista 

prefeito municipal de Cidade Ocidental, para determinar a imediata suspensão do 

concurso até que esta Corte decida sobre o mérito da cautelar, concluindo pela adoção 

das providências retro, ainda não diligenciadas pelo Gestor. 

O entendimento da Procuradoria de Contas coaduna com o emanado 

pela Especializada, haja vista que, a informada retificação ao Edital nº 001/2012 

anunciada pelo Chefe do Executivo Municipal não foi acostada aos autos.  

Consta das fls. 164/165, atendimento parcial das seguintes diligencias 

a serem adotadas, anteriormente apontadas nos Despachos emitidos por este Tribunal: 

o Aviso de Retificação do Edital de Concurso Público nº 001/2012, com anulação do 

concurso público para o cargo de Orientador Educacional e exclusão dos seguintes 

Itens do Edital: 2.3.4, 3.1.11 e 9.1.2, letras “a” e “b”.  

Todavia, inexiste comprovante da publicação do referido Aviso no 

Diário Oficial do Estado de Goiás, nem no site do Município, apenas em jornal de 

grande circulação e no placar do Município, restando não atendidas as diligências em 

razão da ausência da efetiva publicidade preconizada pelo artigo 21, II, da Lei de 

Licitações. 

Ao exposto, manifesta-se este Ministério Público pelo deferimento de 

medida cautelar, intimando-se o Prefeito do Município de Cidade Ocidental, para 

determinar a imediata suspensão do concurso até que esta Corte decida sobre o mérito 
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da cautelar, concluindo pela adoção das seguintes providências, ainda não 

diligenciadas pelo Gestor e ratificadas pela Secretaria de Atos de Pessoal, alterando-

se, tão somente as diligências relativas ao Item IV, “b” e “c” abaixo relacionadas: 

 

“a) seja encaminhado projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental com o 
escopo de realizar a alteração da Lei n.º 860/2011, incluindo, no texto legal as 
atribuições descritas no Edital n.º 001/2012, convalidando a norma editalícia; 

b) seja encaminhado projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental para alterar 
os vencimentos estabelecidos nas tabelas do anexo III da Lei n.º 860/2011 para os 
cargos de Professor III (artes), Professor III (educação física), Professor III (inglês), 
Professor III (matemática), Professor III (pedagogo), conforme estabelecido no 
Edital, convalidando a norma editalícia, sob pena de ser julgado ilegal o vertente 
certame; 

c) seja anulado o certame relativamente ao cargo de Orientador Educacional, tendo 
em vista que a exigência de especialização para provimento inicial configurou oferta de 
cargo em nível já avançado na carreira (nível IV), o qual deve ser provido por promoção 
e não por concurso público, sob pena de violação aos princípios da ampla 
acessibilidade aos cargos, da razoabilidade e da isonomia; 

d) encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental para incluir nos 
requisitos de investidura do cargo de Professor III (Educação Física) a exigência de 
registro profissional no CREF, convalidando a norma editalícia, sob pena de ser julgado 
ilegal o vertente certame.  

II – seja apresentada cópia das publicações relativa ao cancelamento do certame para o 
cargo de Orientador Educacional em órgão oficial de publicação dos atos municipais, 
em jornal de grande circulação e em outros meios de comunicação como, por exemplo, 
internet. 

III – seja possibilitada a devolução dos valores recolhidos a título de inscrição aos 
candidatos inscritos para o cargo de Orientador Educacional, caso em que deve constar 
da publicação de cancelamento do certame os procedimentos para devolução dos 
valores pagos. 

IV – o edital seja retificado para: 

a) excluir do texto do subitem 9.1.1 (fl.72) o sorteio como critério de desempate residual; 

b) Proceder a devida publicação da exclusão do subitem 3.1.11 que está em 
contradição com o subitem 3.1.13 que está correto; 

c) Proceder a devida publicação da exclusão do subitem 2.3.4, conforme explicitado 
no subitem 2.3 deste Despacho.  

V – Alertar o responsável que na hipótese de ter sido utilizado o sorteio como critério de 
desempate, deve o responsável reclassificar os candidatos desconsiderando tal critério 
na apuração da colocação final dos participantes do certame.  

VI - cientificar o responsável de que havendo o encaminhamento de projeto de lei à 
Câmara Municipal a fim de promover a devida adequação legislativa, de modo a 
convalidar os requisitos constados no edital, deverá encaminhar a esta Corte a 
correspondente lei ou, minimamente, o projeto de lei, para a correspondente análise, no 
prazo de 10 dias. 
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VII – O responsável deve ser notificado para, no prazo de 10 dias, apresentar suas 
alegações de defesa impugnando, de forma especificada, todos os fatos narrados nesta 
instrução, inclusive sobre as imputações de multa descritas acima, sob pena de 
aplicação da multa prevista no artigo 47-A, inciso X, da LOTCM sem prejuízo de serem 
considerados verídicos os fatos não impugnados.” 

 

C – DA RELATORIA 

 

Esta Relatoria, após analise dos argumentos exarados pela Secretaria 

de Atos de Pessoal e pela Douta Procuradoria, entende por bem DEFERIR MEDIDA 
CAUTELAR, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, atinentes à 

aparência do bom direito e ao perigo da demora. 
Entretanto não aceita a sugestão de ratificação do edital, tendo em 

vista o atual estagio em que se encontra o concurso 

 

Ante o exposto,  

 
ACORDA 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo o voto do Relator 
DEFERIR, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TCM/GO, MEDIDA 
CAUTELAR, no sentido de que o Prefeito do Município de Cidade Ocidental, proceda a 

imediata suspensão do concurso, na fase que se encontra nesta data, até que esta 

Corte decida sobre o mérito da cautelar, concluindo pela adoção das seguintes 

providências ratificadas pela Secretaria de Atos de Pessoal abaixo relacionadas: 

 

1) O responsável tem prazo de 10 dias para : 

 

a) Encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental 

com o escopo de realizar a alteração da Lei n.º 860/2011, incluindo, 

no texto legal as atribuições descritas no Edital n.º 001/2012, 

convalidando a norma editalícia; 
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Fls.: 

b) Encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental 

para alterar os vencimentos estabelecidos nas tabelas do anexo III da 

Lei n.º 860/2011 para os cargos de Professor III (artes), Professor III 
(educação física), Professor III (inglês), Professor III 

(matemática), Professor III (pedagogo), conforme estabelecido no 

Edital, convalidando a norma editalícia, sob pena de ser julgado ilegal 

o vertente certame; 

 

c) Anular o certame relativamente ao cargo de Orientador 
Educacional, tendo em vista que a exigência de especialização para 

provimento inicial configurou oferta de cargo em nível já avançado na 

carreira (nível IV), o qual deve ser provido por promoção e não por 

concurso público, sob pena de violação aos princípios da ampla 

acessibilidade aos cargos, da razoabilidade e da isonomia; 

 

d) Encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental 

para incluir nos requisitos de investidura do cargo de Professor III 

(Educação Física) a exigência de registro profissional no CREF, 

convalidando a norma editalícia, sob pena de ser julgado ilegal o 

vertente certame.  

 

2) Apresentar cópia das publicações relativa ao cancelamento do certame para o 

cargo de Orientador Educacional em órgão oficial de publicação dos atos 

municipais, em jornal de grande circulação e em outros meios de comunicação 

como, por exemplo, internet. 

 

3) Possibilitar a devolução dos valores recolhidos a título de inscrição aos 

candidatos inscritos para o cargo de Orientador Educacional, caso em que deve 

constar da publicação de cancelamento do certame os procedimentos para 

devolução dos valores pagos. 

 

4) Havendo o encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal a fim de 
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Fls.: 

promover a devida adequação legislativa, de modo a convalidar os requisitos 

constados no edital, deverá encaminhar a esta Corte a correspondente lei 
ou, minimamente, o projeto de lei, para a correspondente análise, no prazo 
de 10 dias. 

 

À Superintendência de Secretaria, para as providências.  

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 03/10/2012. 
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