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DECRETO N° 3.583, DE 25 DE ABRIL DE 2016. U U U i-

"Dispõe sobre declaração de nulidade de nomeação da classificada Alini Regina
Martineli, ao cargo Agente Comunitário de Saúde (ACS) UBS III - Equipe I - Verde,
elaborado através da Portaria n° 9.211/2016, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.

CONSIDERANDO que o artigo 37, inciso 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 a realização do Concurso Público n°. 02/2016, bem como, sua
regular homologação;

CONSIDERANDO que referido edital foi elaborado respeitando as normas previstas na
Lei Federal n° 11.350/2006, Lei Complementar Municipal n° 133/2015 e Decreto Municipal n°
3.463/2015;

CONSIDERANDO que conforme Parecer Jurídico elaborado pelo Procurador Geral do
Município - Dr. Carlos Alberto Goulart Guerbach, se fundamenta no expediente que recebeu
do Departamento de Recursos Humanos do Governo Municipal, informando não atendimento
no caso em análise de requisito legal e básico referente ao provimento do cargo de Agente
Comunitário, que determina de forma expressa a obrigação do interessado residir na área da
comunidade que deverá atuar desde a publicação do edital de processo seletivo público, e que
segundo documentos lastreados pelo referido Departamento, em informação circunstanciada e
documentada, a interessada ALINI REGINA MARTINELI, desde a inscrição até a
apresentação dos documentos para atendimento administrativo, apresentou três endereços
diferentes deixando de atender no momento da inscrição do certame público de requisito legal,
e ainda que a mesma se classificou para a UBS III - Equipe I - Verde, sendo que seu endereço
de inscrição pertencia a UBS III - Equipe III - Azul.

CONSIDERANDO finalmente, que no mesmo parecer, dentre diversas fundamentações,
o senhor Procurador Geral do Município conclui que, tudo com base nos fartos documentos
comprobatórios apresentados pelo Departamento de Recursos Humanos, opina pela decretação
de nulidade dos atos administrativos, relativos a NOMEAÇÃO DA CANDIDATA ALINI
REGINA MARTINELI, pelas razões jurídicas externadas, observando-se a ordem de
classificação para chamamento do próximo interessado classificado, na forma da lei.
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Art. 1° - Fica decretada a nulidade de nomeação da classificada Alini Regina Martineli,
ao cargo Agente Comunitário de Saúde (ACS) UBS III - Equipe I - Verde, elaborado através
da Portaria n° 9.211/2016.

Art.2° - Determino que se proceda a imediata nomeação do próximo classificado.

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Buritama, 25 de abril de 2016; 98 ano/de Fundação e 67 anos de Emancipação Política.

SANTOS TEIXEIRA
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH
Procurador Geral do Município
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