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Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO

MARANHÃO

DELIBERAÇÃO Nº 2, DE 20 DE JANEIRO DE 2020

Trata da regularidade e legalidade do concurso para o

provimento de cargos efetivos para o CRF/MA, regido pelo

edital nº 001/2019, publicado a 12.12.2019.

O PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CRF/MA,

reunido em Sessão Ordinária data em 20.01.2020, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei

Federal nº 3.820 de 11 de novembro 1960, bem como, amparado pelo inciso XIII do artigo 9º c/c o inciso I

do artigo 36, ambos do Regimento Interno do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão.

CONSIDERANDO as inúmeras consultas de profissionais e conselheiros acerca da legalidade e

regularidade do concurso público previsto no edital 001 de 12 de dezembro de 2019, com previsão para a

contratação de 8 (oito) servidores, bem como a formação de cadastro de reserva.

CONSIDERANDO as impugnações ao edital promovidas por outros conselhos profissionais do

Estado do Maranhão, aduzindo a identidade de atribuições.

CONSIDERANDO a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), prevista no art.

21, Parágrafo único, que é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com pessoal

expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou

órgão referido no art. 20.

CONSIDERANDO que a inexistência de previsão orçamentária para o custeio, no ano de 2020,

de mais 8 (oito) servidores.

CONSIDERANDO a ausência de quórum mínimo de votação na Plenária em que teria sido

aprovada a edição e lançamento do concurso público.

Artigo 1º - Suspender o concurso público para o provimento de cargos efetivos e cadastro de

reserva, regido pelo Edital nº 01/2019, publicado a 12.12.2019, sem o prejuízo de sua retomada assim que

regularizada a previsão orçamentária e ratificado por assembleia plenária regularmente constituída e

composta pelo número mínimo obrigatório de membros.

Artigo 2º - Notificar a instituição contratada para o lançamento do edital, para que seja

divulgado em igual meio de comunicação da Deliberação pela suspensão do concurso, bem como para

saber da viabilidade de retificação do Edital em caso de retificações eventualmente feitas pela assembleia

plenária.
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