
   ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO DE 01 DE OUTUBRO DE 2015.

Revoga o ato de desclassificação dos concursados e autoriza a Secretaria
Municipal  de  Administração  a  reconvocar  os  candidatos  classificados
para  as  vagas  de  Médico/PSF,  decorrentes  do  Concurso  Público  nº
001/2013, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA,  no uso das atribuições que lhes são
conferidas, em especial as dispostas nos incisos VII e X do art. 94 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o entendimento firmado na Promotoria de Justiça de Camaçari, de que a exigência da
comprovação do título  de Residência  Médica  em Clínica  Médica,  para  fins  de provimento no cargo
específico de Médico/Especialidade PSF, prevista na legislação municipal e no Edital do Concurso Público
n.º 01/13, estaria em desconformidade com a legislação federal; e

CONSIDERANDO que, reconhecida a desconformidade pela Procuradoria Geral do Município, foi firmado
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, em 03/09/2015 do qual, em sua Cláusula Nona, pactua-se a
revisão dos atos de desclassificação dos aprovados para o cargo acima citado,

DECRETA:

Art. 1.º Fica revogado o ato de desclassificação dos aprovados para o cargo de Médico/Especialidade PSF,
decorrentes do Concurso Público de n.º 001/2013.

Art.  2.º  Caberá  à  Secretaria  Municipal  de  Administração  –  SECAD,  observados  os  protocolos
administrativos, reconvocar os aprovados para o cargo referido no artigo acima, que tenham atendido à
convocação anterior, para a realização dos procedimentos legais, excluída a exigência de apresentação
do título de Residência Médica em Clínica Médica.

Parágrafo único. Para fins de reconvocação, deverão ser aproveitados os documentos já apresentados,
revalidando,  apenas,  certidões ou documentos emitidos  por  órgãos públicos  cujo prazo de validade
esteja expirado.

Art. 3.º Caberá, à Procuradoria Geral do Município, em conjunto com a SECAD, elaborarem projeto de lei
destinado a excluir, da legislação municipal, a exigência do título de Residência em Clínica Médica, para o
cargo  de  Médico,  na  especialidade  PSF,  em  Camaçari,  observados  os  prazos  fixados  no  Termo  de
Ajustamento de Conduta firmado como Ministério Público Estadual – 7.ª Promotoria de Justiça.

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 01 DE OUTUBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS DOS SANTOS
Secretária da Administração.


