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RECOMENDAÇÃO N.º 02/2021 - SIMP Nº 000008-046/2021

Recomendação aos Vereadores de Cajapió-MA, 
objetivando a não aprovação do Projeto de Lei nº
01/2021, encaminhado pelo Prefeito  da aludida
municipalidade, cujo teor  é a autorização para a
contratação de servidores sem concurso público.

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua Promotora
de Justiça da Promotoria de Justiça da Comarca de São Vicente Férrer/MA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, inciso IX, da Constituição Federal
de 1988, e artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar Federal nº 75/93, resolve expedir
a presente

RECOMENDAÇÃO, fazendo-a nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio
público e social, da moralidade e eficiência administrativas, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, III, da
Constituição da República (CR); artigo 25, IV, “a”, da Lei n.º 8.625/93, e do art.26, V, a
e b, da Lei Complementar estadual n.º 13/91;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante o previsto no
art. 27, IV, da Lei Complementar estadual nº 13/91, expedir recomendações visando ao
efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover;
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CONSIDERANDO a relevância e a magnitude das atribuições conferidas ao
Ministério Público no tocante à defesa do patrimônio público e da moralidade
administrativa, por força do art. 129, III da Constituição da República e das disposições
da Lei n.º 7.347/85;

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e
de seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a
publicidade e a eficiência;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 129, II, da Constituição Federal,
cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO que o artigo 37, II, da Constituição Federal dispõe 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, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

CONSIDERANDO que as contratações temporárias previstas no artigo 37, IX,
da Constituição Federal, são atos administrativos com finalidade plenamente vinculada,
qual seja, a de atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
 

CONSIDERANDO que no dia 07 de janeiro de 2021 foi enviado à Câmara
Municipal de Cajapió/MA o Projeto de Lei nº 001/2021, de iniciativa do Prefeito da
aludida municipalidade, no qual requer seja o mesmo  aprovado, para obter
autorização para a contratação de servidores sem concurso público;
 

CONSIDERANDO que o referido projeto apresenta diversos indícios de
inconstitucionalidades tais como: a) não apresentação de estudo de impacto
orçamentário; b) não apresentação de estudo referente à necessidade de cargos
permanentes no município; c) não apresentação da forma de realização de processo
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seletivo para contratação de servidores d)  além de outras inconstitucionalidades;

CONSIDERANDO que a admissão de pessoal no serviço público em
desconformidade com o ordenamento jurídico em vigor caracteriza ato de
improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput e § 1º, da Lei nº 8.429/92,
sujeitando o responsável a diversas penalidades, dentre as quais a perda da
função pública, reparação do dano causado e suspensão de direitos políticos por até 05
(cinco) anos, além de crime previsto no artigo 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67,
sujeitando o responsável à pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos;

CONSIDERANDO que, diante do arcabouço normativo regente da espécie, a
votação e aprovação do mencionado PL poderá caracterizar dolosa violação de
princípios administrativos, notadamente da legalidade, moralidade e
impessoalidade, o que se consubstancia em ato de improbidade administrativa,
nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92;

RESOLVE RECOMENDAR ao Senhores Vereadores Municipais de
CAJAPIÓ-MA, os senhores:  EDSON SEREJO SERRA, FÁBIO JOSÉ CAMARA
COSTA, MARIA DAS DORES BARROS SERRA, SENILSON ARAUJO DIAS, CARLOS
JORGE ROCHA COSTA, MIGUEL BARTOLOMEU RIBEIRO FILHO, DIEGO ABREU
PINTO, JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO COSTA, PATRICIA SOUSA PENHA, RAIMUNDO
FROES DINIS E STELLA DE JOA SERRA RODRIGUES que suspendam a sessão
marcada para amanhã, 21/01/2021, abstendo-se de aprovar, nos termos
propostos, o Projeto de Lei nº 001/2021 de iniciativa do Prefeito do Município de
Cajapió/MA.

 

Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para a resposta, pela Mesa Diretora da
Câmara Municipal, à presente Recomendação sobre eventuais medidas adotadas, que,
em caso de inobservância de seus termos, deverá ser acompanhada de cópia integral
do respectivo autos do PL, das atas de sessões de julgamento, tudo sob pena de
possível incursão nas sanções do art. 10 da Lei Federal nº 7.347/85.

Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público
informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a sua
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implementação, inclusive através de eventual ajuizamento de Ação Civil Pública por
ato de improbidade administrativa, visando a responsabilização pessoal dos que
derem causa ao descumprimento.

Intimem-se os Vereadores Municipais.

Dê-se ampla publicidade à esta Recomendação, inclusive encaminhando cópia
aos meios de comunicações presentes no município.

Encaminhe-se cópia desta Recomendação, via email, à Biblioteca do Ministério
Público do Maranhão e afixe-se no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
 

Publique-se e cumpra-se.

Cajapió, 20 de janeiro de 2021.
 

      Promotora de Justiça LAURA AMÉLIA BARBOSA

 Titular da Promotoria de São Bento-MA, respondendo pela Promotoria de São Vicente Ferrer-
MA.

 

* Assinado eletronicamente

LAURA AMÉLIA BARBOSA
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Matrícula 1070833
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