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            O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
atribuições legais; e, tendo em vista o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” 
ORGÂNICA MUNICIPAL, e
 
 Considerando  que
conhecimento da notícia 
ajuiza-acoes-judiciais-contra
 
 Considerando a apuração 
Municipal, que confirmou a existência das ações 
87.2012.8.08.0031 (031.12.000013
1); 
 
 Considerando a pronta 
Gilberto Simões Passos, no sentido de suspender 
Concurso Público, face aos episódios agora conhecidos;
 
 Considerando os princípios constitucionais
lisura e a transparência que pauta a atuação deste Poder Le
 

                                              
            Art. 1º  - Suspender 
publicado no DIO-ES no dia 30/04/2012
 

Art. 2º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
disposições em contrário. 

 
Art. 3º  -  Registre-se, cumpra

 
 
          Câmara Municipal de Guarapari, 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI  

Estado do Espírito Santo  

PORTARIA Nº 3.070/2012 

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI , no uso de suas 
tendo em vista o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” 

e 

que  no  dia   03/07/2012,   este  Poder  Legislativo
 veiculada no site do ESHOJE (http://eshoje.jor.br/mpes

contra-concurso-em-mantenopolis.html); 

Considerando a apuração imediata, realizada por este Poder Legislati
Municipal, que confirmou a existência das ações judiciais de nºs: 0000013
87.2012.8.08.0031 (031.12.000013-3) e 0000014-72.2012.8.08.0031 (031.12.000014

pronta manifestação do representante da OAB-
assos, no sentido de suspender imediatamente 

Concurso Público, face aos episódios agora conhecidos; 

Considerando os princípios constitucionais, os princípios da Lei nº. 8.666/93, a 
lisura e a transparência que pauta a atuação deste Poder Legislativo Municipal.

RESOLVE:  
                                               

Suspender “sine die” o Concurso Público - Edital nº 001/2012
no dia 30/04/2012. 

. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
 

se, cumpra-se e publique-se. 

Câmara Municipal de Guarapari, 04 de Julho de 2012. 
 

 
JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 

Presidente da CMG 

SUSPENSÃO DE CONCURSO 

, no uso de suas 
tendo em vista o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI 
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http://eshoje.jor.br/mpes-

por este Poder Legislativo 
de nºs: 0000013-

72.2012.8.08.0031 (031.12.000014-

-ES, o ilustre Dr. 
imediatamente o processo do 

, os princípios da Lei nº. 8.666/93, a 
gislativo Municipal. 

Edital nº 001/2012, 

publicação, revogadas as 


