
DECRETO Nº 2119, DE 03 DE SETEMBRO DE 2010

Veda a admissão de pessoal a qualquer título sem a  
prévia  aprovação em concurso público  de provas  
ou  de  provas  e  títulos  ou  em  processo  seletivo  
público ou simplificado e dá outras providência.

MARINO JOSE FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando  a  necessidade  de  observância  estrita  dos  princípios  da  legalidade, 
impessoalidade,  moralidade, eficiência; 

Considerando que as regras de acesso ao cargo ou emprego público é, primeiramente 
prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme reza o art. 
37, II da CF/88; 

Considerando que a regra do concurso público suporta estrita exceção ao permitir a 
contratação por tempo determinado para atender  a  necessidade  temporária  de excepcional 
interesse público, desde que devidamente justificada e precedida de processo seletivo público 
ou simplificado; 

Considerando que o gênero agente público se desdobra basicamente nas espécies: 
agentes  políticos,  comissionados;  concursados  (empregados  ou  servidores  públicos)  e 
contratados por tempo determinado. 

Considerando a determinação expressa do órgão de controle interno para que se faça 
cessar, no menor prazo possível, a admissão de pessoal sem prévia aprovação em Concurso 
Público ou Processo Seletivo Público ou Simplificado;

Considerando o interesse sempre manifesto da nossa Administração em primar pela 
eficiência  dos  serviços  públicos,  sem  que  isto  represente  burlar,  ainda  que  mínima,  da 
legalidade estrita; 

Considerando, por fim, a necessidade de lisura dos nossos procedimentos; 

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica expressamente vedada a admissão de pessoal a qualquer título sem a 
prévia  aprovação  em concurso  públco  de  provas  ou  de  provas  e  títulos  ou  em processo 
seletivo público ou simplificado amplamente divulgado na forma da lei

Art. 2º.  No prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, todas as secretarias municipais 
deverão estar livres de toda e qualquer mão-de-obra que não tenha sido contratada nos estritos 
limites da lei.

Art  3º.  Para  dar  cumprimento  a  este  decreto  as  Secretarias  Municipais 
deverão/poderão: 

I – afastar, sem exceção, qualquer pessoa que não tenha sido admitido por concurso 
público ou processo seletivo público ou simplificado amplamente divugado;

II  –  promover  o  remanejamento  de  mão-de-obra  visando  dar  continuidade  aos 
serviços públicos, ainda que com certa limitação; 



III  – revogar todas as licenças  concedidas  a  servidores para tratar  de assunto de 
interesse particular, convocando-os para se reintegrarem ao quadro no prazo máximo de 15 
(quinze) dias; 

IV – promover o reenquadramente de servidor que não esteja exercendo sua função;
V – planejar e realizar processos seletivos ou concursos públicos visando selecionar 

trabalhadores em número necessário ao satisfatório desempenho das atividades; 

Art.  4º. O  descumprimento  do  estabelecido  neste  decreto  implicará  na  direta  e 
imediata responsabilização de quem tiver dado causa, seja sob o ponto de vista administrativo, 
cível e/ou criminal.  

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lucas do Rio Verde, 03 de setembro de 2010.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

José Luiz Paetzold
Secretário Municipal de Gestão Pública
Registre-se e Publique-se.
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