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PROJETO DE INDICA�AO N2 005/2022 

Indica ao Excelentfssimo senhor Prefeito do Municfpio de 

Penaforte - Ceara a edtcao e publtcacao de Decreto regulando o 

processo seletivo para provlmento de cargo em comissao de 

Diretor Escolar das escolas publicas municipais, respeitando 

fielmente a Constituicao Federal de 1988, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e o PNE - Plano Nacional da Educacao, 
ate a sancao de Lei especifica regulando o tema, evitando 

prejufzos a Adrninistracao Publica ea legalidade. 

O Vereador PETRUCIO MUNIZ FERREIRA, dentro dos limites legals, apresenta 

ea Camara Municipal de Penaforte aprova o seguinte Projeto de lndicacao: 
Considerando o profundo respeito que esta Casa tern para com a 

INDEPENDENCIA ea HARMONIA dos Poderes Constituidos, nos termos 
do art zg da nossa Carta Magna, que informa: "siio Poderes da Uniiio, 

independentes e harmonicas entre si, o Leqislativo, o Executivo e o 

[udicidrio", 

Considerando o sistema de freios e contrapesos que o nosso 

ordenamento juridico adotou como forma de assegurar um melhor 

funcionamento do Estado; 

Considerando as funcces tipicas do Poder Legislativo; 

Considerando o Poder Discricionario que o Excelentissimo 

Senhor Prefeito tern com relacao a organizacao dos cargos em cornissao 

do Poder Executive, respeitada a Legalidade. 

Art. 12. A Camara Municipal de Penaforte indica ao Excelentfssimo Senhor Prefeito a 

edicao e pub licacao de Decreto que regule o processo seletivo para provimento de cargo 

/)m comissao de Diretor Escolar <las escolas publicas municipais. 
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PAMGRAFO UNICO. 0 Decreto deve seguir fielmente, conforma a Carta Magna, os 

seguintes Principios da Administracao Publica: 

a) Legalidade; 

b) Impessoalidade; 

c) Moralidade; 

d) Publicidade; 

e) Eficiencia. 

Art. 32. Esta lndicacao segue o art 169 do Regimento Interno da Casa, respeitando a Lei 

Organica Municipal e a Constituicao Federal de 1988, nao contendo forca de Lei, caso 

aprovada, mas emanando efetivamente a vontade do legislador em aprovar a materia, 

sempre respeitando os princf pios da Adrninistracao Publica, 

Art. 42, Esta Proposicao entra em vigor na data de sua publicacao. 


