
 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 185/2.012 
DE 22 DE JUNHO DE 2.012 
 
 
    Objeto: “DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DO 
CONCURSO PÚBLICO N. 001/12, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.  
      

     AGNALDO YAMAMOTO PEDRÃO, Presidente da 

Câmara Municipal de Potirendaba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 

legais; 

       

CONSIDERANDO a necessidade de observância pela 

Administração Pública dos princípios administrativos constitucionais de legalidade, 

moralidade e eficiência; 

 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos órgãos 

públicos de assegurar em todas as etapas do concurso a isonomia e a 

impessoalidade; 

 

CONSIDERANDO a Súmula 473 do STF a qual autoriza 

a Administração rever seus próprios atos; 

 

CONSIDERANDO a transparência, a honestidade e a 

imparcialidade que deve ter a Administração Pública em todo o seu teor;  

 

CONSIDERANDO o respeito aos direitos individuais e 

coletivos; 

 

CONSIDERANDO os vícios narrados pela empresa 

contratada relativos à similaridade de questões aplicadas nas provas que possam ter 

comprometido a isonomia do certame; 

 

CONSIDERANDO que a empresa contratada reconhece 

as impropriedades apontadas pertinentes a divulgação prévia de questões similares 

do concurso público realizado, que, independentemente dos motivos suscitados pela 

empresa responsável, tem o condão de violar os princípios da isonomia (todos os 

candidatos devem disputar em iguais condições), da moralidade (não são permitidos 

quaisquer tipos de favorecimentos) e o dever de sigilo (do segredo em relação ao 

teor da avaliação), contaminando as provas. 

 

 



      DECRETA: 
     

    Artigo 1º -  Ficam ANULADAS as provas aplicadas no 

concurso público 001/12, bem como todos os atos posteriores, revogando-se 

expressamente os editais decorrentes que foram publicados e também ANULADO 
o concurso público 001/12 e RESCINDIDO o contrato administrativo n. 004/2012. 

 

Artigo 2º. Aplica-se à empresa que realizou e aplicou as 

provas do concurso 001/12 a multa de 10% sobre o valor do contrato, e, ainda, para 

preservação dos direitos dos inscritos determina-se a restituição por parte da 

empresa dos valores recolhidos a título de inscrição aos candidatos que se 

submeteram ao concurso publico. 

 

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

    Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 22 de Junho de 2.012 

 

 

    Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão   
                         Presidente da Câmara 
 
 
 
 
Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Potirendaba, data 

supra.  

 

Luiz Lago – Diretor Secretaria 


