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DECRETO Nº 37/2022, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 
 
 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO, NA 
FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI/CE, no uso de suas atribuições 

legais, em especial em atenção ao disposto no art. 71, inciso VI, da Lei Orgânica do 

Município; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a realização, no ano de 2015, de Concurso Público de 

Provas e Títulos no âmbito deste Município - regido pelo Edital nº 001, de 09 de junho de 

2015, cujo resultado foi homologado pelo Decreto Municipal nº 001, de 04 de janeiro de 

2016. 

CONSIDERANDO a judicialização do sobredito certame, com o ingresso de 

Ação Civil Pública pelo Ministério Público Estadual, registrada sob o nº 0000048-

13.2016.8.06.0209, na qual houve decisão liminar cuja ciência pelo Município se deu em 

12/05/2016 (fls. 583, do referido processo), suspendendo todos os atos do concurso, 

inclusive no que tange ao prazo de vigência; 

CONSIDERANDO a publicação de sentença nos autos do sobredito processo 

– da qual o Município restou ciente aos 12/07/2021, conforme fls. 1.343 daqueles autos – 

com a revogação da medida de urgência que suspendeu, à época, os atos do Concurso 

Público, cujos efeitos voltaram a ser vigentes, com a retomada do seu prazo; 

CONSIDERANDO, assim, o período inicial de 04 (quatro) meses e 08 (oito) 

dias, (homologação em 04/01/2016 e suspensão em 12/05/2016), e a retomada em 

12/07/2021, tem-se que o prazo inicialmente estabelecido de 02 (dois) anos se encerrará 

em 06/03/2023 (primeiro dia útil subsequente ao termo final do certame). 

CONSIDERANDO, por fim, o interesse da Administração Pública Municipal 

de prorrogar o período de vigência do concurso, pautado na conveniência e necessidade 

administrativa: 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º. Fica, desde já, prorrogado, por dois anos, o prazo de validade do 

concurso público, realizado por meio do Edital nº 001, de 09 de junho de 2015, de modo 

que a prorrogação do certame se dará a partir de 07/03/2023, e a sua validade se 

estenderá até 07/03/2025; 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi/CE, 15 de dezembro de 2022. 

 
 

FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
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