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RECOMENDAÇÃO Nº 001/2020 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, através da 5ª Promotoria de Justiça 

de Altamira, presentado pelo Promotor de Justiça Daniel Braga Bona, no desempenho 

das atribuições conferidas pelos artigos 129, incisos III e IX, da Constituição da República; 

artigo 27, parágrafo único, inciso IV, e artigo 80, ambos da Lei Federal 8.625/93; e artigos 

52, IV, e 55, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual 057/2006: 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do 

artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS 

decretou a disseminação do “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19) como uma pandemia 

mundial; 

CONSIDERANDO a promulgação da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19), responsável pelo surto 

de 2019/2020; 

CONSIDERANDO a Mensagem n° 93 do Presidente da República, publicada no Diário 

Oficial da União, edição extra, do dia 18 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, do Congresso 

Nacional que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública; 

CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Legislativo n° 02, de 20 de março de 2020, da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que reconhece, para os fins do disposto no art. 

65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 

calamidade pública, nos termos da solicitação do Governador do Estado, encaminhada 

por meio da Mensagem n.º 019/20-GG, de 19 de março de 2020, publicada no Diário 
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Oficial do Estado em 23 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 05/2020/TCMPA, de 29 de abril de 2020, que 

dispõe sobre a aprovação da Nota Técnica nº 05/2020/TCMPA, que estabelece 

Orientações Gerais aos Municípios do Estado do Pará diante da crise imposta pela 

COVID19, quanto à gestão de pessoas, despesas com pessoal e concessão de diárias, 

especialmente enquanto perdurar o estado de calamidade pública e dá outras 

providências; 

CONSIDERANDO que a Nota Técnica nº 05/2020/TCMPA recomenda a suspensão do 

prazo de concursos públicos municipais enquanto permanecer decretada a 

calamidade pública/emergência, para não prejudicar os candidatos aprovados, bem 

como avaliar a possibilidade de prorrogação da validade, sempre que possível; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 143/20/PRES/TCM, encaminhado pelo Conselheiro Sérgio 

Leão, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, ao Procurador 

Geral de Justiça do Estado do Pará, no qual destaca a Instrução Normativa nº 

05/2020/TCMPA e a Nota Técnica nº 05/2020/TCMPA, além de conter a orientação de que 

seja recomendado aos Poderes Públicos “a suspensão dos prazos de validade dos 

concursos públicos realizados”, visando “resguardar o interesse público e os 

candidatos aprovados em certames, enquanto durar o estado de calamidade 

pública e não houver viabilidade orçamentária para provimento de cargos”, para 

além de “evitar os desgastes, perdas de recursos orçamentários gastos na 

realização dos concursos públicos e também todas as movimentações 

administrativas na execução dos certames”; 

CONSIDERANDO o Ofício CNPTC nº 23/2020, remetido pelo Presidente Nacional de 

Presidentes dos Tribunais de Contas aos presidentes dos Tribunais de Contas Estaduais, 

no qual há a sugestão de que os tribunais editem ato que recomende aos seus 

jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados, 

pelo período de vigência da declaração de emergência em saúde pública de importância 

nacional -ESPIIN, veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020; 
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CONSIDERANDO que o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 39, que prevê ajuda 

financeira a estados e municípios, votado na noite de terça-feira (5/5/2020) na Câmara 

dos Deputados, estabeleceu que: “Ficam suspensos os prazos de validade dos 

concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da 

vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.” 

CONSIDERANDO a instauração, no âmbito da 5ª Promotoria de Justiça de Altamira, do 

Inquérito Civil Público nº 003/2019, que visa apurar a preterição de candidatos aprovados 

no Concurso Público nº 001/2018; 

CONSIDERANDO a Recomendação nº 001/2019, expedida pela 5ª Promotoria de 

Justiça, nos autos do Inquérito Civil Público nº 003/2019, em face do Excelentíssimo Sr. 

Prefeito do Município de Vitória do Xingu/PA e ao Excelentíssimo Sr. Secretário de 

Administração do Município de Vitória do Xingu/PA, que até a presente da não foi 

cumprida em sua integralidade; 

 

RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Sr. Prefeito do Município de Vitória do 

Xingu/PA e ao Excelentíssimo Sr. Secretário de Administração do Município de Vitória do 

Xingu/PA, que: 

1 – Suspendam por meio de ato administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias, o prazo de 

validade do Concurso Público nº 001/2018 realizado pelo Município de Vitória do Xingu, 

pelo período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, devendo o 

ato de suspensão ser publicado em diário oficial, além de ser conferida ampla 

divulgação nas mídias (site da prefeitura, sites locais, jornais, redes sociais e etc.);  

2 – Sabendo que o prazo de validade do Concurso Público nº 001/2018 será retomado 

após a cessação dos efeitos do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, ficam o 

Excelentíssimo Sr. Prefeito do Município de Vitória do Xingu/PA e o Excelentíssimo Sr. 



 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O  

5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTAMIRA 
 

4 

 

 

 

Secretário de Administração do Município de Vitória do Xingu/PA novamente alertados 

quanto ao teor da Recomendação nº 001/2019; 

3- Devem as autoridades destinatárias desta Recomendação encaminharem ao 

Ministério Público, por meio de e-mail, o ato de suspensão do Concurso Público nº 

001/2018, no prazo assinalado no item 1; 

Em caso de não acatamento desta Recomendação nos prazos designados, e 

considerando que se tratará de descumprimento reiterado, o Ministério Público 

adotará todas as medidas legais necessárias para assegurar a sua completa efetivação, 

inclusive o ajuizamento da ação civil pública de responsabilização pela prática de ato de 

improbidade administrativa, com todas as medidas cautelares que se mostrarem 

pertinentes, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal, sendo o caso.  

Encaminhe-se cópia desta Recomendação para que seja publicada no Diário Oficial do 

Estado e no quadro de avisos dessa Promotoria de Justiça. 

Comunique-se a expedição dessa Recomendação à Procuradoria-Geral de Justiça, à 

Corregedoria-Geral de Justiça e ao CAO do Patrimônio Público 

Altamira/PA, 19 de maio de 2020. 

 

DANIEL BRAGA BONA 
Promotor de Justiça Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Ações 

Constitucionais, Defesa da Probidade Administrativa e Fazenda Pública de Altamira. 
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