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Gâmara Trlunicipal de Biriliba JYlirim 
O MAlS NOVO MUNlClPlO DO ALTO TIETE 

Estado de São Paulo ----·----
- P O R T A R I A n2 O 1 1 I 7 9 -

( Que dispõe sobre a anulação do Con
curso Público r ealizado para o car
go de Diretor de 1ecretaria nos ter 
mos da Portaria nº 004/79, de 29 de 
Junho de 1 .979 ) 

O V ~RADOR MI '1UEL BOLANHO, PTtBSIDENT~ DA C!llA.HA !!UNI
CIRAL DE BIRiiiBA 1ITRIM, no uso das atribuições ~ue lhe são con 
feridas por Lei e, 

COTSIDERk~DO, os termos do Parecer da Comissão Espe-
cial nomeada pela Portaria nº 008/79, de 31/8/79, que concluiu 
nela anulação do ConcursoPúblico realizada par~ provimento do 
cargo de Diretor de Secretaria; 

CO,-t"SID.JRAtmo, as justificativas que lastreiam o pre
sente ato de modo a fundamentá-lo, as quais passam a fazer p~ 
te integrante e inseparável deste ato, como Anexo I; 

CONS!DER~TDO a neces sidade de a Adrinistração por cô -
bro às dúvidas àurgidas durante a realização do Concurso, esp~ 
cialmente no sentido de promover a salvaguarda dos direitos e 
regularidade dos atos, en consonância aos princípios fundamen
tais de nossa Carta níagna, 

R E S O L V E :-

Artigo 1º:- Fica anulado o Concurso l>úblico realiza-
do pela Câoara Municipal, para provimen

to do cargo de "Diretor de Secretaria .. , nos têrmos da Portaria 
nº 004/79 e do Processo n2 014/79, ficando em con~equencia,an~ 
lados e nao gerando efeito jurídico alg~ todos os atos ~ue t~ 
nham sido praticados; especialmente os atos de HOMOLOGAÇÃO DO 

o .NCURSO, o CERTIFICADO ~E APROVAÇ!O expedido em favor do can
didato MARCOS APARECIDO ~E ?~LO; 

Artigo 22:- De- se ciencia, publique-se e intime-se 
para conhecimento dos interessados. 

Artigo 3º:- Revogam-se as disposiçóes emcontrário. 
Gabinete da Presidencia,em 12 de novembro de 1979 


