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GESTAO 2021/2024

Decreto n° 018/2022-PMI
Prefeitura Mun. de Israelândia - GO. CERTIFICO
que publiquei o presente Instrumento no placar
desta Prefeitura, mediante afixação de seu
inteiro teor, na forma da Lei Orgânica do
Município e Lei n°. 8.666 de 21/0611993
0.1. I 20.6Z
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Israelândia-GO, 28 de janeiro de 2022.
"ADOTA PROVIDÊNCIA DE AUTO TUTELA
ADMINISTRATIVA PARA A CORREÇÃO DO ATO
ILEGAL QUE ESPECIFICA, A FIM DE
RECOMPOR SITUAÇÕES MACULADAS POR
VÍCIOS GRAVES"

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ISFtAELÂNDIA, Estado de Goias, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, especialmente o inciso VI do art. 79 da Lei Orgânica
Municipal, e tendo em vista o que consta dos autos do processo administrativo ri° 000180/2020,
CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público n° 1/2007 (Edital n°
1/2007), devidamente homologado pelo Decreto n° 200/2007-PMI, da lavra da então Prefeita
Municipal Débora Liz da Silva e Sousa;
CONSIDERANDO a prática de ato ilegal e inconstitucional levada a efeito pelo
etitdo Prefeito Municipal Thelsatidto de Almeida Figueitedo, que, sett contraditório e ampla
defesa e, portanto, sem atuação administrativa processualizada (art. 5°, LIV e LV, CF),
determinou a anulação do referido Concurso Público n° 1/2007, conforme Decreto n° 178/2010PMI e, posteriormente, na forma do Decreto n° 179/2010-PMI, a exoneração de todos os
servidores que, aprovados naquele certame, haviam sido nomeados e empossados em seus
correspondentes cargos públicos;
CONSIDERANDO o conteúdo de decisão judicial proferida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Goias nos autos da demanda n°78791-34.2011.8.09.0078 (201190787911),
a promover reintegração de parte dos servidores outrora alijados dos seus oficios públicos;
CONSIDERANDO a identidade de situações de todos os servidores envolvidos e os
deletérios efeitos advindos da pratica de ato ilegal por anterior gestor público municipal, a criar
situação de disparidade entre cidadãos que se encontravam em mesma situação e cujos reflexos
se fazem sentir de maneira mais acentuada em pequeno município, sendo presente a sensação de
injustiça perfilhada pelos concidadãos, a exigir das autoridades públicas medidas de pacificação
social, tratamento isonômico e de reparo de distorções e desigualdades;
CONSIDERANDO a prerrogativa do exercício da autotutela administrativa, nos
termos dos verbetes de n° 346 e n° 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), para que
a Administração Pública possa rever os seus próprios atos, quando eivados de ilegalidades;
CONSIDERANDO o conteúdo da Lei municipal n° 1123/2020, que autoriza a
Chefia do Executivo desta municipalidade a renunciar à prescrição que incide relativamente aos
efeitos do Decreto n° 178/2010-PMI e Decreto n° 179/2010-PMI, ambos deste Município;
CONSIDERANDO que a utilização de instrumentos consensuais, tendentes A.
satisfayao de direitos e interesses outrora objeto de violayao pela Adininistrayao Pública, ganhou

destacado reforço com a edição da Lei federal n° 13.655/2018, para o efeito de, sobretudo,
eliminar irregularidade na aplicação do direito público (art. 26, LINDB);
CONSIDERANDO os princípios da solidariedade, boa-fé e proporcionalidade, bem
como a necessidade de restauração da legalidade e o prestigio ao interesse público;
vervaptt.
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CONSIDERANDO que providências assemelhadas foram adotadas em Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado pelo Ministério Público de Goias e Município de
Itumbiaral, TAC celebrado pelo Ministério Público de Goias e Estado de Goids2, TAC celebrado
pelo Ministério Público de Goias e Assembleia Legislativa de Goids3, TAC celebrado pelo
Ministério Público de Goias e Instituto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado de
Goids4 e, notadamente, acordo formalizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios e os seus
servidores, com o fim de estender a grupo de agentes públicos os efeitos de decisão judicial
outrora favorável a um pequeno grupo, conforme Resolução Administrativa (RA) n°
00102/2020, do Plenário do TCM-GO;
CONSIDERANDO o teor do Requerimento n° 683/2020, apresentado pelos
interessados a este Município em 13 outubro de 2020, bem como a renúncia a todos os valores
pecuniários pretéritos (vencimentos, remunerações, etc.) ali manifestada pelos requerentes, em
espécie de concessão que tem por finalidade viabilizar a adoção de providências administrativas
de restauração da legalidade,
DECRETA:
Art. 1° Com a renúncia à prescrição autorizada pela Lei Municipal n° 1123/2020,
reconhecida neste ato, fica facultado o restabelecimento do vinculo funcional dos requerentes
junto a este Município, nos termos do processo administrativo n° 0001893/2020.
Parágrafo único. A providência de que trata o caput deste artigo sera
operacionalizada pela Secretaria Municipal de Administração, em conjunto com a ControladoriaGeral do Município, por meio da instauração de processos individualizados e documentação de
todos os atos pretéritos alusivos à aprovação em concurso, nomeação e posse, para adequada
restauração da legalidade.
Art. 2° A partir de manifestação de vontade dos interessados, a Administração
Municipal terá o prazo de até 90 (noventa) dias para concluir os respectivos processos
administrativos.
Parágrafo único. 0 pedido de restabelecimento de vinculo somente sera apreciado se
protocolado junto com uma Declaração de renúncia a qualquer espécie de indenização até a
presente data, assim como também até o efetivo cumprimento do disposto no art. 3° deste
Decreto.
Art. 30 Ato da Secretaria Municipal de Administração especificará o local de lotação
atual e data de reinicio do exercício funcional do interessado, que somente ocorrerá após
conhecimento e registro junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goias
(TCM/GO).
http://www.mpgo.mp.br/portalinoticia/mp-e-prefeitura-de-itumbiara-assinam-tac-para-mudar-calculo-do-adicionalnoturno-a-scrvidures#.N32
http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/em-execucao-de-tac-promotora-cobra-que-estado-nomeie-defensorespublicos#.33_BCsJKjIU
http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/presidente-da-assembleia-legislativa-assina-tac-com-mp-para-realizacao-denovo-concurso#.X3_BqcJKjIU
http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/assinado-tac-para-regularizar-contratacao-de-profissionais-e-servicos-doipasgo#.X3_CJ8JKjIU
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Art. 4° Em hipótese alguma será devida qualquer espécie de pagamento retroativa
aos agentes que, na forma deste Decreto, venham a obter o restabelecimento do vinculo
funcional.
Parágrafo único. A inclusão em folha acontecerá somente após cumprimento do
disposto no artigo 3° deste Decreto.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ISRAELANDIA, Estado de
Goias, aos 18 dias do mês de janeiro de 2022.

ADELÍCIA 1ØURA DA COSTA
Prefeita Municipal
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