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"Indica ao Poder Executivo, a prorrogação do último ccurso 
público realizado em nosso município, conformo edital n 
246112016". 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

Os Vereadores abaixo firmados membros efetivos desta Colenda 
Casa das Leis, após tramitação, em conformidade com o que determina o 
Regimento Interno, REQUER a prorrogação do último concurso público 
realizada em nosso município, conforme Edital 246112016. 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente matéria, pois, em que pese ser ato 
discricionário do chefe do Executivo, mostra-se plausível o ato de prorrogação 
do concurso público, valendo-se de conveniência e oportunidade da 
administração pública, deve-se levar em conta a razoabilidade de se prorrogar, 
pois, caso vagarem cargos no mesmo período, haverá necessidade de um 
novo concurso para provimento dos mesmos. 

No caso em tela, mostra-se que o gasto com novo concurso 
público será desnecessário e, nessa senda argumentativa, conforme os 
princípios informadores do regime jurídico administrativo demonstra ausência 
de diligência nos gastos do dinheiro público. 

Assim, nota-se que a melhor decisão para administração pública, 
é editar o ato de prorrogação do certame, sempre motivado, como medida de 
proteção, de r tutela, ao erário, nos termos do art. 37, III, da CF. -------------------------------- 
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