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ATA DE PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN
Às 14 h do dia 22 de Maio de 2017, se reuniu na sede da Prefeitura Municipal de Major Sales, a
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, designada através da
Portaria nº 080/2017 de 12 de maio de 2017, que trata também das atribuições desta comissão. Na
oportunidade se fizeram presentes JOSÉ ERONILDES PINTO (Presidente da Comissão), CRIZANTINA
ZUZA DE SOUZA (Membro), além de JOÃO GERMANO DA SILVEIRA (Secretário Municipal de
Administração), JOSÉ BENEDITO DA COSTA (Contador), JAIRO DE SOUZA MAFALDO (Controlador
Geral) e o senhor MÁRIO VENÂNCIO DANTAS (Assessor). Os trabalhos foram conduzido pelo senhor
José Eronildes Pinto, que determinou que eu, Crizantina Zuza de Souza, redigisse a presente ATA
com as discussões e registros pertinentes ao tema. Começamos as conversas com uma análise geral
sobre o Concurso Publico, mediante informações repassadas pela empresa realizadora a CPCON
Concursos, Instituição ligada à Universidade Estadual da Paraíba. Em seguida destacou-se a
necessidade de atendermos as exigências técnicas do TCE/RN – Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Norte, explicitadas em Resolução do Ano de 2012 e que trata especificamente de
realização de concurso público, como também aos Termos de Acordo firmados diante das
Recomendações do Ministério Público Estadual e as Leis vigentes para os cargos no município de
Major Sales. Após análise constatamos que o município está fazendo um esforço para cumprir o
Termo assinado com o Ministério Público, como também cumprir a Legislação, principalmente no
tocante a Contratação de Pessoal e Responsabilidade Fiscal para com a observância do limite
prudencial para gastos com folha de pessoal. Em seguida passamos para a análise do Edital que
encontra-se de acordo com a Legislação Municipal. Desta forma, fica estabelecido que esta
comissão terá reuniões periódicas para avaliar e acompanhar cada fase do processo, como também
registrar quaisquer alterações que por ventura venha a ocorrer. Ficando a empresa CPCON
CONCURSO autorizada a dar publicidade ao Edital. Não havendo mais nada a tratar o presidente
agradeceu a todos os presentes e decretou encerrada esta reunião, cuja ata, vai assinada por mim e
demais presentes e constará nos autos do processo administrativo do Concurso Publico Municipal.
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