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NOTA DE REPÚDIO CRA-AM 

 

 O Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM), Autarquia 

Federal normatizadora das atividades atinentes aos profissionais de administração, 

organizações públicas e privadas, reunido em caráter extraordinário, deliberou, por 

unanimidade, a elaboração da presente NOTA DE REPÚDIO contra os Decretos Municipais 

de 18 e 19 de janeiro de 2021, destinados a nomeação de 10 (dez) profissionais da área 

Médica para Cargos Comissionados de Gerente de Projeto, simbologia DAS-4.  

A bem ver, os citados Atos Administrativos, ora repudiados, representam um 

elaborado ardil que desdobra em, no mínimo, dois temerosos propósitos: um deles seria 

que, ao designar profissionais egressos de outras áreas de conhecimento, atua-se em 

detrimentos dos Profissionais de Administração, o que seria injusto e ilegítimo, haja vista 

que as atribuições de Gerente de Projeto estão inseridas na reserva de mercado 

profissional, conforme estabelecem as alíneas “a” e “b”  do art. 2º da Lei Federal nº 4769/65, 

e a alíneas “a “b “c” e “d” do art. 3º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934/67.  

O segundo é, de fato, outra tentativa de burla, não bastasse o franco desrespeito a 

Categoria Profissional representada pelo CRA-AM, o Excelentíssimo Senhor Prefeito aposta 

na abstração dos Órgãos de Controle Externo (CMM e TCE-AM), com afronta à regra do 

concurso público (art. 37, II), conduta que viola os princípios da administração pública da 

legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, igualmente expressos no texto 

constitucional.  

Note-se que nem mesmo após a notícia ser nacionalmente veiculada, dando conta 

de que profissionais de medicina tinham sido contratados para exercer atribuições relativas 

ao cargo comissionado de Gerente de Projeto (O globo, 20/01/2021), todos foram 

tacitamente designados para atuarem com médicos, o que se configura “desvio de 

função”, conduta terminantemente vedada, de acordo com o inciso XIII, art. 207, da Lei 

Municipal nº 1.118/71 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus. 

Em que pese fato excepcional decorrente da atual crise sanitária que prejudica 

sobremaneira a população amazonense, há que se observar que o Governo Municipal tem 

a seu dispor, como alternativa emergencial, o vigente certame para provimento 

temporário de Médico Clínico-Geral regido pelo Edital nº 004/2020 – 

SEMSA/PMM. E ainda que assim não fosse, os Atos atacados exacerbam o poder 

discricionário do Prefeito, justamente por se tratar de cargos do quadro efetivo da Prefeitura 
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de Manaus, cargos estes criados pela Lei Municipal nº 1.223/2008, para os quais investidura 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos 

(inteligência do art. 37, II, CF/88).  

Equivale dizer que se trata de conduta execrável, o gestor público que se utiliza de 

tais artifícios para prática que resulta em burla às regras do concurso e corrompe o direito 

e a garantia constitucional de igualdade de oportunidades de todos interessados em 

concorrer para exercer os encargos oferecidos por instituições públicas. No caso vertente, 

aqueles oferecidos no certame regido pelo Edital nº 004/2020 – SEMSA/PMM. 

O CRA-AM vem a público, em nome de todos os Profissionais de Administração do 

Estado do Amazonas, pelo respeito aos deveres de imparcialidade e probidade 

Administrativa, assim como aos princípios da administração pública de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência, insculpidos no artigo 37 da CF/88, com profunda 

indignação, REPUDIAR veementemente a atitude desrespeitosa do Governo Municipal com 

a Categoria Profissional ora representada. Outrossim, com a prática objeto desta Nota de 

Repúdio, o CRA-AM estará pronto para repelir outros atos desta natureza, que venha a 

divergir das promessas de campanha - https://davidalmeidaam.com.br/plano-de-governo/  

- para execução dos serviços públicos municipais. 

Reiteramos, somos o Sistema CFA/CRAs no Amazonas, não somos e nem seremos 

condescendentes com práticas deliberadas de violação às regras legalmente estabelecidas, 

tampouco cominteresses injustificáveis de cerceamento das prerrogativas asseguradas pela 

Lei Federal nº 4769/65.    

 

Manaus, 22 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

Adm. Nelson Aniceto Rodrigues 
Presidente do CRA-AM 
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