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NOTA EXPLICATIVA 
 
 
 

PROCESSO: 11.711/2018 
 

OBJETO: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS DE RAIO-X 

E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 

ASSUNTO: Nota Explicativa ao Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo relacionada à erros materiais sanáveis por 
exercício de autotutela 
 

INTERESSADOS: Controladoria Geral do Município de Piúma – ES 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo  
 

 

 
A Secretária Municipal de Saúde do Município de Piúma, Ana Luiza 

Ferreira Mathias, lança nos autos do Processo Administrativo 11.711/2018, 
NOTA EXPLICATIVA, esclarecendo o que se segue. 

 

Considerando o imenso volume de demandas desta secretaria municipal, 
uma das mais atarefadas do município, que lida diariamente com a 
administração de todos os fatos inerentes à saúde pública, o que por si só já 

justifica a ocorrência de pequenos erros formais e materiais sanáveis. 
 

Considerando o quantitativo insuficiente de servidores para prestar apoio 
administrativo às atividades de gerenciamento da pasta. 

 

A gestão da pasta de saúde municipal, em auditoria interna de diversos 
processos, notou a seguinte irregularidade sanável nos autos, que deverá ser 
reparada imediatamente: 

 
• Erro material quanto ao Número/Ano do mencionado 
Processo Seletivo Simplificado. 

 
Quanto ao Número/Ano do Processo Seletivo, cabem as seguintes 

considerações: 
 

O Processo 11.711/2018, teve início em 10/Agosto/2018, conforme se 
verifica às fls. 02. 

 

E ainda, se verifica às fls. 29 que o mesmo teve inicialmente seu NN/AA 
como 001/2018, tendo sido publicado inicialmente com esse número no dia 
07/Dezembro/2018 (fls. 97). 
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Posteriormente, a Controladoria Geral Municipal verificou incongruências 
que obrigaram a Secretaria Municipal de Saúde a cancelar o Edital, conforme 

se lê às fls. 104/109. 
 
Persistindo a necessidade da administração pela contratação dos 

profissionais, a Secretaria Municipal de Saúde, orientada pela Procuradoria 
Geral Municipal, deu continuidade ao Processo 11.711/2018, com o 

aproveitamento de todos os seus atos válidos, conforme verifica-se às fls. 
111/121. 

 

Às fls. 124, já devidamente renumerado para 002/2018, o mesmo foi 
aprovado pela Procuradoria Geral Municipal e encaminhado para publicação, 

no dia 26/Dezembro/2019. Conforme fazem prova os documentos de fls. 145-
verso e 146. 

 

Adiante, verificamos que a publicação do edital só ocorreu no dia 
08/01/2019 (fls. 169/178) – Aonde por equívoco deixou-se de considerar a 
passagem de ano. 

 
Neste ponto, cabe esclarecer que a demanda por publicações de atos, bem 

como o reduzido número de dias úteis advindos do período de festas 
(Natal/Réveillon), e a priorização de atos mais urgentes acabou postergando a 
publicação do Processo Seletivo.  

 
Assim, o Edital deveria ter obedecido a regra sequencial numérica anual, 

tomando-se o número 001/2019. O que passou desapercebido pelas equipes 

de apoio da gestão da pasta de saúde. 
 

Ainda assim, o processo teve seu curso, completando com sucesso seu 
objeto. 

 

Os candidatos foram selecionados de acordo com os critérios estabelecidos, 
e estão sendo convocados conforme demanda. 

 
Por fim foi determinado que se retificasse a numeração do presente 

Edital, para que em obediência à sequencia numérica anual, passe o mesmo a 

constar como 001/2019. 
 
CONCLUSÃO: 

 
A Secretária Municipal de Saúde - Ana Luiza Ferreira Mathias, em exercício 

de autotutela, cujo poder/dever confere aos entes da administração pública a 
capacidade de rever seus atos, corrigindo, revogando ou ainda anulando-os, 
conforme interesse público, tomou o presente para neste momento, sanar os 

vícios de forma e materiais encontrados. 
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 Ao exercer a autotutela os entes administrativos asseguram que 
determinado ato ou conjunto destes, quando verificadamente viciados não 

produzam efeitos nocivos.  
 
O administrador que exerce a autotutela dá prova inequívoca da boa-fé 

objetiva dos atos por ele perpetrados. 
 

Assim, informa já haver tomado as providências cabíveis para sanar o erro 
formal e, aqui através da Nota Explicativa dá ciência à corte de contas estadual 
sobre a razão de o Processo Seletivo ter sido publicado com sua numeração 

equivocada. 
 

Pugna-se ao fim pela recepção dos esclarecimentos, surtindo os efeitos 
desejados, para que não ocorra punição aos envolvidos, posto que 
desnecessário, comprovada a boa fé e a ausência de prejuízo ao erário ou da 

sociedade civil. 
 
Piúma/ES, 3 de abril de 2019. 

 
 

 
 

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS 

Secretária Municipal de Saúde 
 

 


