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Impugnação INDEFERIDA  

 

 
Não merecem prosperar os argumentos expendidos na Impugnação 

que se analisa, pelos fundamentos que se passa a expor:  

 

Inicialmente, deve ser destacado que, em flagrante descumprimento 

ao item 1.15 do Edital, a Impugnação que se analisa foi protocolada em local 

diverso daquele indicado no Edital e não, como seria correto, na  

Coordenadoria de Recursos Humanos, departamento responsável pela 

condução do PSPS, conforme indica expressamente o Edital E PARA O QUAL 

DEVERIAM SER DIRIGIDAS TODAS AS EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES ao 

edital de Processo Seletivo Público Simplificado para contratação temporária 

de servidores para atuação na Estratégia Saúde da Família.    

Outro ponto que merece destaque é a ausência de legitimidade do 

subscritor da Impugnação, uma vez que, em Sessão Plenária realizada na 

Câmara Municipal de Niterói, no dia 14/09/2017, o i. Vereador Betinho deu 

publicidade ao fato de que, embora a Impugnação tenha sido protocolada pelo 

i. Vereador Paulo Eduardo Gomes, na qualidade de Presidente da Comissão 

de Saúde e Bem Estar Social (CSBES) , aos demais membros da referida 

Comissão sequer foi oportunizada a possibilidade de se manifestarem acerca 



 
 

das supostas irregularidades apontadas na Impugnação. 

Com base nos dois fatos acima narrados, quais sejam, o 

descumprimento de cláusula do Edital e a ilegitimidade do subscritor da 

Impugnação, esta FMS poderia deixar de se manifestar acerca do mérito da 

peça apresentada. No entanto, primando pela transparência que rege todo o 

Processo Seletivo Público Simplificado em andamento, são prestados os 

esclarecimentos        que seguem:  

Primeiramente, deve ser informado que o primeiro ponto suscitado 

pelo Impugnante não diz respeito ao conteúdo do Edital e, tampouco, versa 

sobre a condução do PSPS e, assim, sequer deveria ser objeto de 

Impugnação. 

Isso porque, o Impugnante se utiliza do presente instrumento para 

cobrar resposta a ofícios encaminhados pela CSBES, bem como pelo 

Ministério Público do Trabalho, que supostamente não teriam sido respondidos 

pela FMS. 

Importante deixar claro que não se questiona aqui a legitimidade da 

Câmara dos Vereadores, através de suas Comissões, de requisitar dados e 

informações ao Poder Executivo, mas, como é sabido, existem meios próprios 

disponíveis para tal fim, não sendo a Impugnação ao Edital o meio próprio para 

o exercício do poder fiscalizatório que se reconhece ao Poder Legislativo, já 

que a exigência é matéria completamente estranha ao PSPS, por não versar 

sobre eventual incorreção ou irregularidade presente no Edital ou na forma 

como vendo sendo conduzido o processo seletivo. 

Destaque-se que o Impugnante não deixa clara a relação existente 

entre as supostas respostas que deixaram de ser apresentadas pela FMS e os 

termos do Edital que impugna.  

Como é sabido, a Impugnação ao Edital tem como objetivo suprir 

eventuais omissões, pontos obscuros ou de interpretação duvidosa ou, ainda,  

apontar incorreções ou irregularidades a serem sanadas ou eventuais erros 

materiais, com o intuito de contribuir para o aprimoramento da atuação 

administrativa. Enfim, ao impugnar o Edital deverá ser contestado algum ponto 

que possa trazer prejuízo aos candidatos interessados no processo seletivo em 

questão, à disputa em igualdade de condições ou ainda aos demais princípios 



 
 

constitucionais da Administração Pública, o que não foi feito na Impugnação 

apresentada.  

Como segunda alegação, o Impugnante questiona o fato de ter sido 

publicado no Diário Oficial (DO) apenas o extrato do Edital e que, por isso, não 

teria sido conferida ampla publicidade ao instrumento convocatório. Questiona 

o prazo de dois dias estipulado pelo Edital para apresentação de Impugnações 

e destaca, também, o fato de ter sido publicada Retificação ao Edital, “sem que 

fosse estabelecido novo prazo e igualmente sem a devida publicidade”.  

Em relação à ausência de publicação do conteúdo do Edital na 

íntegra no DO, deve ser explicitado que não houve de modo algum ofensa ao 

princípio da publicidade, como faz parecer o Impugnante.  

Embora tenha sido publicado no DO apenas o extrato do Edital, 

referida publicação indicava com precisão que o Edital estaria disponível na 

íntegra no sitio eletrônico da FMS (www.saude.niteroi.rj.gov.br), além de estar 

disponível em meio físico na sede da Fundação, para consulta de seu inteiro 

teor por todos os eventuais interessados em participar do processo de seleção, 

como de fato ocorreu . 

Como se sabe, o princípio da publicidade tem basicamente dois 

objetivos: dar conhecimento dos atos da Administração ao público em geral e 

conferir transparência à atuação administrativa, permitindo o controle social 

sobre a Administração Pública (accountability). 

Sendo assim, resta claro que, ao publicar o extrato do Edital no DO, 

informando de modo claro e preciso que seu conteúdo integral estaria 

disponível na rede mundial de computadores e também em sua sede, a FMS 

cumpriu seu dever de dar ampla publicidade à sua intenção de recrutar pessoal 

para o serviço público em caráter temporário, permitindo a ampla participação 

de interessados e o conhecimento prévio por todos acerca dos critérios de 

julgamento/seleção adotados, conduzindo assim a contratação de modo 

impessoal e isonômico, visando à seleção dos profissionais mais capacitados 

para o desempenho de funções específicas, em consonância com o princípio 

da eficiência.  

Ademais, diversamente do que alega o Impugnante, a publicização 

dos termos do Edital na sua integralidade na internet alcança um número muito 



 
 

maior de potenciais interessados do que a divulgação na Imprensa Oficial, em 

especial porque nos dias atuais o número de pessoas com acesso à internet é 

infinitamente superior àquele que lê o DO, de forma que o meio eleito pela FMS 

para comunicar ao público da sua intenção de contratar pessoal para atuar na 

Estratégia de Saúde da Família efetiva com maior eficácia o princípio da 

publicidade.  

Além do mais, não há norma alguma obrigando a Administração a 

publicar em DO a íntegra dos instrumentos convocatórios das contratações que 

realiza de um modo geral. Inclusive, é comum que em processos licitatórios 

haja a publicação apenas do extrato do Instrumento Convocatório, sem que tal 

modo de proceder constitua ofensa ao princípio da publicidade. Repita-se: 

atualmente, não há dúvidas de que a divulgação via internet é meio de 

comunicação muito mais eficiente ao propósito de transmissão e difusão de 

informações do que a publicação na Imprensa Oficial.  

Com isso, fica claro que a publicidade do conteúdo essencial do 

Edital em DO, com o indicativo de onde pode ser acessada a íntegra do seu 

conteúdo para consulta, não fere de modo algum o princípio da publicidade e 

se encontra em perfeita consonância com todos os demais princípios que 

regem a Administração Pública. 

Ademais, a publicação resumida na Imprensa Oficial tem como 

principal objetivo evitar gastos desnecessários e excessivos, cabendo lembrar 

que o Edital ora impugnado é composto por mais de cem páginas, o que 

importaria desembolso desnecessário para a FMS, sobretudo quando se tem 

em vista que a publicação através da internet alcança o mesmo resultado sem 

custo algum. 

Assim, desde que a publicação no DO apresente o mínimo de 

informações necessárias para que todos os interessados tenham ciência da 

intenção da Administração e tomem conhecimento de onde está disponibilizada 

a totalidade das informações, como ocorreu no caso em tela, resta respeitado o 

direito à informação, estabelecido pelo art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal. 

No tocante à alegação de que o prazo de dois dias para impugnação 

constante no item 1.15 do Edital seria “curto”, cabe a esta Comissão informar 



 
 

que o mesmo prazo foi concedido em dois PSPS similares ao que agora se 

realiza, sem que tenha havido qualquer tipo de impugnação em relação ao 

ponto.  

Outrossim, em relação ao presente PSPS, outras impugnações 

foram apresentadas, fato que comprova a razoabilidade do prazo concedido. 

Em reforço, argumenta-se ainda que a Administração Pública 

Municipal adota como praxe em todos os seus editais de licitação o prazo de 

dois dias para apresentação de impugnações, tendo observado o mesmo 

parâmetro no presente Processo Seletivo.  

Ainda quanto ao ponto, cabe uma última observação. Não pode ser 

olvidado que uma das justificativas para a realização do presente PSPS é a 

necessidade urgente de recrutamento de pessoal para atuar na Estratégia de 

Saúde da Família, considerando o término iminente dos contratos de trabalho 

hoje mantidos pelas Associações de Moradores, em razão da determinação do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro de encerramento dos 

convênios vigentes, e a inviabilidade de interrupção dos serviços durante o 

tempo necessário à realização de concurso público. Por tal razão, não seria 

razoável dilatar além do estritamente necessário os prazos do Edital, o que 

importaria na manutenção por ainda mais tempo da forma de prestação de 

serviços hoje existente. 

Com relação à alegação de que foi publicada Retificação ao Edital, 

“sem que fosse estabelecido novo prazo e igualmente sem a devida 

publicidade”, esta igualmente não merece prosperar. Isso porque, o Edital foi 

disponibilizado na internet à 00:00 hora do dia 12/09/2017, sendo publicado no 

DO nesta mesma data, tendo a retificação sido disponibilizada ainda na parte 

da manhã do mesmo dia, ou seja, pouquíssimo tempo depois da divulgação do 

Edital, de modo que não houve prejuízo algum para os interessados, os quais 

puderam acessar a íntegra do Edital, incluindo a retificação, no mesmo dia. A 

ausência de prejuízo à ampla participação é ainda mais evidente porque todos 

os prazos do Edital, incluindo o previsto para impugnação, somente se 

iniciaram em data posterior.  

Cabe ser esclarecido que, diferentemente do que alega o 

Impugnante, o Edital não desconsidera a existência da Lei 3.133/2015, que 



 
 

autorizou a criação da Fundação Estatal de Saúde (Fesaude). Ocorre que 

referida entidade ainda não foi criada. A Lei 3.133/2015 apenas autoriza a sua 

criação. Assim, evidentemente, tal pessoa jurídica não poderia realizar 

qualquer tipo de processo de seleção, pela simples razão de que não existe.  

De todo modo, ainda que já tivesse sido instituída, a contratação de 

pessoal pela referida pessoa jurídica, seja em caráter temporário, seja em 

caráter efetivo, deve ser obrigatoriamente precedida de processo de seleção. 

No entanto, como já explicitado anteriormente, em decorrência da proximidade 

do fim dos convênios firmados com as Associações de Moradores por 

imposição do Tribunal de Contas e diante da impossibilidade de interrupção 

dos serviços de atenção básica à saúde, a Administração Pública optou por 

realizar contratação temporária até a realização de concurso público.  

Embora não seja matéria afeta à Impugnação a Edital, deve ser 

rebatida a alegação formulada pelo Impugnante de que não há notícia acerca 

da realização de concurso público pela FMS para provimento de cargos do 

Quadro Permanente de Pessoal da Fundação, por ser totalmente inverídica a 

afirmação. 

Como prova de tal fato deve ser esclarecido que já está em 

andamento o processo administrativo que tem como objeto a realização do 

concurso público para a contratação de servidores efetivos para as diversas 

áreas de atuação da FMS, sendo que tal informação foi divulgada por ocasião 

da audiência ocorrida no Ministério Público do Trabalho no dia 20/07/2017, da 

qual o Impugnante participou e inclusive a menciona em sua petição de 

Impugnação.   

Ou seja, não se pode falar de modo algum em descumprimento ao 

que dispõe o art. 2º, § 1º, VI, da Lei Municipal 3.083/2014, pois, como se 

verifica, já há processo em andamento para realização de concurso público 

para provimento de cargos efetivos na FMS, devendo ser salientado que a 

ausência de servidores concursados é justamente uma das hipóteses que 

autoriza a contratação temporária de pessoal, máxime em áreas sensíveis 

como a saúde.  

O Impugnante cita por mais uma vez matéria que não possui 

qualquer pertinência com o objetivo de uma Impugnação ao Edital, ao 



 
 

questionar suposta redução no número de Agentes Comunitários de Saúde se 

comparado com o número contratado pelas Associações de Moradores. Uma 

vez mais tal alegação não merece prosperar. 

Em primeiro lugar porque a afirmação do Impugnante não se mostra 

condizente com a realidade, já que o número atual de Agentes Comunitários de 

Saúde trabalhando na Estratégia de Saúde da Família em Niterói é de 197 e o 

Edital prevê a contratação temporária de 198 profissionais desta categoria, ou 

seja, número superior ao hoje existente.  

Em segundo lugar, porque a definição do número de vagas que 

serão preenchidas através de Processo Seletivo Simplificado é ato 

discricionário da Administração Pública, que deve considerar a necessidade 

atual do serviço, podendo-devendo quantificar o número de profissionais a ser 

contratado e até rever o número com base na demanda a ser satisfeita e nas 

suas reais disponibilidades orçamentário-financeiras, desde que isto não 

implique prejuízo para a regularidade e continuidade do serviço. 

É importante ressaltar que a nova PNAB (Política Nacional de 

Atenção Básica), aprovada pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT),torna 

facultativa a  atuação de Agentes Comunitários de Saúde na Estratégia de 

Saúde da Família. 

 
 Por todo o exposto, resta INDEFERIDA a presente impugnação. 
 
 

Niterói, 15 de setembro de 2017. 
 

____________________________________ 
 
 

 


