tvlunicipio de Santa Rita do Pardo
Estado de Mato Grosso do Sul

Centro Politico Administrativb Geraldo Martins

DECRETO N2 100/2.021, DE 12 DE ABRIL DE 2.021.
Dispõe sobre a devolução vas candidatos dos valores
recolhidos aos cofres municipais para pagamento das
taxas de inscrições do Concurso Público 2020, e dá outras
providências.
O Prefeito de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais; e,
CONSIDERANDO que. as inscrições para realização do
concurso público, conforme previsto no Edital ng
001/2020, foram realizadas no período de 06 a 26 de
abril de 2020, e posteriormente prorrogadas ate 07 de
junho/2020, e que há valores recebidos nos cofres
municipais há quase um ano;
CONSIDERANDO que a realização das provas escritas
estava inicialmente prevista para 10 de maio/2020, e que
posteriormente foram adiadas para o dia 21 de
julho/2020, e ainda, prorrogadas para dia 22 de
novembro/2020, e partir de então se encontram
suspensas sem data definida em razão da pandemia da
COVID 19;
CONSIDERANDO a decisão emanada do Edital 009/2020
que suspendeu a realização das provas escritas, sem
previsão de retorno, aguardando arrefecimento da
situação da pandemia e orientação do Ministério da
Saúde e/ou Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita
para ser realizada, pois foram inscritas 1.421 candidatos,
e a realização das provas escritas par certo acarretará
aglomeração de pessoas, colocando em risco de contágio
do Covid 19 os candidatos, os fiscais e demais
colaboradores e consequentemente a população do
município;
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CONSIDERANDO que o Poder Executivo está retendo o
valor pago pelos candidatos referentes â taxa de
inscrição há quase um ano, e que não há justificativa para
que esses valores fiquem nos cofres públicos aguardando
uma data propicia para realização do concurso público;
CONSIDERANDO que a retenção indevida de valor pago
pode

caracterizar

enriquecimento

ilícito

da

administração pública, além do que inúmeros candidatos
têm constantemente solicitado a devolução dos valores
pagos na inscrição;
CONSIDERANDO que é direito do candidato a devolução
dos valores referentes às inscrições nos casos em que a
realização do concurso está suspensa há mais de oito
meses, se considerarmos 10 de julho/2020;
CONSIDERANDO

que administração municipal, nos

termos da Súmula n° 473 do Supremo Tribunal Federal,
pode revogar seus atos por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos;
CONSIDERANDO que após esse longo período muitos
candidatos já não têm mais interesse em realizar o
concurso, por diversos motivos, justificando a revogação
das inscrições por interesse e conveniência;
CONSIDERANDO

que a administração municipal já

alterou a sua necessidade de cargos e vagas para
concurso, depois de passado esse tempo, em razão das
mudanças ocorridas na área da saúde e outras
circunstâncias;
CONSIDERANDO que o valor relativo ao pagamento da
inscrição em concurso público para investidura em cargo
público da administração direta ou indireta deverá ser
devolvida ao candidato na hipótese de revogag5
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CONSIDERANDO

as disposições da

Lei Federal

Complementar ng 173/2020, de 27 de maio de 2020,
publicada no Diário Oficial da União de 28 de maio de
2020, a qual "Estabelece o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Corona vírus SARS-Cov-2 (Covid-19),
altera a Lei Complementar ng 101, de 4 de maio de 2000,
e da outras providências", que estabeleceu a vedação

admissão de pessoal, a qualquer titulo, prevista no inciso
IV do art. 82, onde a admissão de pessoal é vedada,
sendo ressalvadas as exceções legais de reposição das
funções que menciona, e a qual tern por marco temporal
inicial a data de inicio de vigência da Lei Complementar
n2 173/2020, que, a teor de seu art. 11, consiste no dia
28/05/2020, data da publicação no Diário Oficial da
União, até dezembro de 2021;
CONSIDERANDO que o Edital não se limita a reposições
decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios,
incorrendo em manifesta contrariedade à LC 173/2020;

DECRETA:
Art. 12 Ficam revogadas as inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para
provimento de cargos públicos do quadro permanente do Município de Santa Rita do
Pardo, realizadas no período de 06 de abril/2020, a 07 de junho/2020, e os demais atos
decorrentes de sua edição e publicação.
Art. 22 Fica assegurado a todos os candidatos que pagaram pelas inscrições, ora revogadas,
o direito à restituição do valor da inscrição no referido concurso mediante a apresentação
da Requisição de Devolução do Valor da Taxa de Inscrição, que poderá ser preenchida nos
termos do modelo constante no Anexo (,ou por qualquer outra forma de requisição, desde
que contenha os dados requeridos no modelo de requisição.
§ 12 Os candidatos poderão no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados da
publicação deste Decreto, requerer a devolução do valor da inscrição;
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ANEXO I
DECRETO N2 100/2.021, DE 12 DE ABRIL DE 2.021.

REQUISIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
residente
Eu
portador do RG
e CPF
email
e telefone
inscrito no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo para o cargo de
, sob o número
, regido pelo Edital n2
001/2020, solicito a devolução, em minha conta corrente, do valor pago pela taxa de inscrição para o
referido Concurso Público em virtude do que consta do Edital ne 009/2020, que suspendeu o concurso para
o citado Cargo, e do Decreto n2 100/2.021, DE 12 DE ABRIL DE 2.021.
Anexo a este termo, os documentos obrigatórios, cópia da Identidade com CPF ou cópia do CPF.
Estou ciente de que com esta devolução estarei automaticamente excluído da inscrição para o Concurso
Público, regido pelo Edital n2 001/2020.
Dados Bancários do Candidato para depósito do valor a ser restituído:
NOME DO TITULAR DA CONTA:
CPF DO TITULAR DA CONTA:
BANCO:
AGENCIA:
CONTA:
TIPO DE CONTA:
Anexo a este termo, os documentos solicitados (Ficha de Inscrição e
comprovante de recolhimento da taxa de inscrição).

Sim
( )

Não
( )

Se for o caso: Procuração em nome de:
CPF DO TITULAR DA CONTA:
BANCO

AGENCIA

CONTA

TIPO DE CONTA
Procuração deve ser enviada por Sedex para o endereço: Rua Geraldo da Silva Souza, S/N — CEP:
79.690-000 SANTA RITA DO PARDO — MS
Telefone: (67) 3591-2500
Local

, Data

Assinatura do Candidato

•••

Eci,(ão tin 1835

www.portaljornaldacidade.corri.br

JORNAL DA CIDADE

Santa Rita do Pardo, MS, IS de Abril do 2021

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul
RATIFICAÇÃO
PROCESS° ADMEMSTRATIVO 024/2021
INIMIGIDILMADE te 04/2021
CREDENCIAN1ENTON° 01/2021
MUNICIP10 DE SAN1A RITA DO PARDO-MS, pessoa juridica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o e 01.561.37210001-50,
neste ato representado pelo Sr. Lúcio Roberto Calixto Cotta, Prefeito
Municipal, bras., casado, portador do CPF 316.411.89a-86 e RG
RG rs" 41.429.292-3. SSP/SP. residente e domiciliado is Rua Dom Pedro II. 544, centro, Santa Rita do Pardo-MS, torna público qua cm 15
tie abril de 2.021, procede a RATIFICAÇÃO da inexigibilidadt para a
oatmeal:do do objeto abaixo mencionado. conforme ;ague:
OBJETO: Contratação dc empress especializada aura credenciamcnto
de Prestação dc Serviço Medico CiinecologistalObsteuicia, Prestação
de Serviço laUtlita) Pediarria c ancatesista pans atendimento as gestantea da rede municipal de saúde de Santa Rita do Panto Especialidade
de Pediatric
Valor: RS: 273.7M400 (Duzentos e setenta c uns mil summits c
quanta reais>.
Empresa: Marcelo Yam Ferrari Almeida Ham, intenta no CNPJ:
)3.214.664;0001-02
Desta forma. RATIFICO a carom-Rao nos terms do art. 25. omit, a
Lai Federal n° 8666/93.
LUCA() ROBERTO CALIXTO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
'Icem» de Adjudicaçao e Homologaçau de Processo Licitarorio
O Prefeito. Lúcia Roberto Calixto Costa, no US() das atribuieties que
lhe são couferitias pela legidação cm vigor, especialmente pela lei Nr.
4666f93 e alterações poue.riores. a vista do parecer conclusivo exaratio
pele Comissão dc Licitact3ca. resolve ADJUDICAR e HOMOLAGAR
a presente licita0o nestes termos:
Processo Nr': 24/2021
Inexigibilidade Nr"; 04(2021
Credenciatuento Ne: 01/2021
Objeto: Credeneiamento Empresas etmeeialiandas tu Prestação de Serviço Módico Ginecologistakknoricia, Prestação de Serviço Medico
Pediatria e anestesista. para atendinicnto as gestantes da rede municipal
de saúde de Santa Rita do Partiu.
EmpresosAdjudieudas e liontologadas:
Especialidarle dc Pediatria
Valor: RS: 273.750.00 (Duzentos e setenta e iris mil setecentos e cinquenta reels).
Empresa: Mamela Yam Fearari Almeida Nazi, inscrita no CNPJ:
33.214.0.1/0001-02
Santa Rita do PardoiNIS — 13 de abril de 2(521,
Lúcia Roberto Calimo Costa 7 Prefeito
DECRETO N• 100/2,021, DE 12 DE ABM DE 2.021.
fats* subre a desolação aes candidatos doo valores recolhidos aos
cofres municipals pars pamunemo das taxas de inscrições do Concurso
Público 2020, e di outras providencias.
O ?retail° de Santa Rita do Pardo. Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições legais: e.
CONSIDERANDO que as inseriolts para matização do concurso público, con forme previsto no Edital n" 001/2020. foram realizadas no
paritaki de 06 a 26 de abril de 2020, e poataitamente prorrogadas ate
07 tic junho!2020, e qua hi valores recebidua nus cofres municipais ha
quase tins ano,
CONSIDERANDO que a realização das provas escritas estava
cstltnestic prevista para 10 de maio12020, c qua posterionnente the-am
adiadas pars o dia 21 de julho/2020, e ainda, prorrogadas para dia 22
de novembro/2020. e partir de antra) se encontram sospensas sem data
definida ens razão da pandernia du COVIL) 19;
CONSIDERANDO a decisão emanada do Edital 009/2020 que suspendeu a realização das provas escritas, sem previaão de rctomo, agantdan-

Miniateno
do anefeciiiimuo da situaçao da pandemia e orientação
da Saúde 0/ou Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita para ser
realizada, pois foram inaetdas 1.421 candidatos, e a realização dos provas aseritas por certo acanetara aglomeração de pessoas, colocando em
risco de eontigio do Covid 19 os candidatos. os fiscais e demais colaboradar.% c eonscquentemente a população do município;
CONSIDERANDO que o Poder Executive esul retendo o valor pago
pelos candidatos referentes it raxa de inscrição ha quase um ano, e que
não ha justiticativa para que eases valores Hylton nos corms públicos
aguardando uma data propicia para realização do concurso public();
CONSIDERANDO que a retenção indevida de valor pago pode cameretirar enriquecimento ificito da administração pablica, altos do que
inúmeros candidatos tem constantememe solicitado a devolução dos
valores pagos tia inscrição;
CONSIDER ANDO que é direito do candidato se devolução dos valores
referentes is inscrições nos casos can qua a realização do concurso esti
suspenaa hi mais dc oho WSW, se considenumus 10 de julhu/2020;
CONSIDERANDO qua administravio municipal, nos termos da
mula a' 473 do Supremo Tribunal Federal. pode revogar 34US atos por
motivo de convenienda ou oportunidade. respeitados OS direitos adquiridos;
CONSIDERANDO que após esse longo period° muitos candidatos ja
não tam mais interesse ern realizar o concurso, por diversos motivos,
justificando a revogiiçiu das inscrilites por interease e conveniancim
CONSIDERANDO qua a administração municipal já alterou a sua
necessidade dc cargos o vagas pant concurso, depois de passado ruse
tempo. ens maim das mudanças ocorridas na toes do saúde e outras drcunsOucias;
CONSIDERANDO que o valor relativo ao pagamento da inscrição am
concurso público para investidura cm cargo público da adminiatraçao
direta au indireta deverá ser devolvida ao candidato na hipótese de revogar,i.x
CONSIDER ANDO as disposii,taes da lei Federal Complemental.
173/2020, de 27 de alai° de 2020. publicada nrt Diana Oficial da Wilk)
de 28 de maio de 202u. a qual "Eatabeleo: o Progruna Federative de
Enfrentamotto ao Coronavirus SARS•Cov-2 (Covid-I9), altera a Li
Coniplementar n 101, de 4 de Mil) de 2000. e di outras provideacias",
qua eatabeleccu it veilação a aihnitaulo de pessoal, aqusilqtser Maio. prevista no inciso IV do art. 8', onde a admissao de pessoal a vedada, sendo
ressalvadas as excevies legais de mposição das funções qua menciona,
e a qual rem par marco temporal uncial a data de inicio de vigência
do Lei Complementar n" 173/2020. qua, a tear dc seu art. It. consiste
no dia 28/0512020, data da publicaoio no Diário Oficial da União, atti
dezembro de 2021;
CONSIDERANDO qua o Edital silo se limita a reposições decorrenes
de vacancias de cargos efetivos ou vitalicios, incorrendo em manifests
contrariedade a LC 17312020:
DECRETA:
Art. I' Ficam revogadas at inscrições do Concurso Público de Provas
Titulas pars proviiticoto de cargos públicos do quadro permanent°
do Municipio de Santa Rita do Pardo, realizadas no period° de 06 de
abril/2020, a 07 de junho/2020. c os demais atos &contrite,: tie All3
edição ir 11111311(19X0.
An. 2° Fica assegurado a ratios os candidatos qua martial pelas instzi0es, ora revogadas, o dimito it restituição do valor da inscriçao tio
rcieridoeoneurso mediante aaprCscntstçiitj da Requisição deDcvuluçslo
do Valor da Taaa de Inscrição, que poderá ser preenebida nos worms do
modelo consume no Anexo 1, ou poi qualquer outta forma de requisição, desde que cindenlia us dados requeridos HO model() de rcquisiçao.
§ I" Os eantlidatoa poda.rilo no prazo de 45 (quarenta e ciao)) dias corridos ¡tornados its publicação deste Decreto, requerer it devolução do
valor da inscrição;
§ 2" A devolução do valor de inseneao podera set requerida arrasta da
aoltcitaçlo ti Comissão do Concurso, apie aferira uso candidato consta
da relação dos inscritas e se pagou pela inscrição. ou seja, ruin for ins.

Alex do algodao doce
Animacao de festas em geral
Cel:(067)99168566
Agradeço a Deus pelo que conquistei ate agora
mas peço a Ele para me dar sabedoria para
conquistar muito mats,

moo canto isento;
CPA requisição de devolução do valor da inscrição devera ser acompa
&ads de cópia do Identidade ono CPF; copia do CPF se nao constar ni
Identidade: ou outro documento de identificação civil autorizado pelt
lei (lei 12,0)7a0091; Ficha de Inscrição e comprovante de recolhi.
manta da taxis de inscrição;
§4' A requisição devera sea euviatla array& do email: lesouraria,
pmarp(gliolmail.com, contendo aneso is requeriminilo is in documentos
relacionados no §3";
§ 5° 0 ressarcimento do valor sera atraYi.s de deposito em conta Mararia de titularidade do mandate &Valium& inscrito, no prazo maxim°
de quinze dias corridos após o recebimento do e-mail do candidato:
§ 6° E condição obrigatória o envio da requisição com as infomiaçOel
solicitadas co documento da identidade e CPF, ceSsion
envie a ficha de inacnçrlo eau einnteovsnie de (lapels ito trrsitt direilo de
recebera devolução do valor da inscrição, no prazo de ate 45 (quarenta
c canto) dias corridos;
r cam o candidato nuts possua conta bancária poderá apresentar pmcuraçao firmada em cartairio, prim quo seja depositado cm conta corrente de terceiros, cuja procuração deverá set analisada e deferida pela
Comissao do Coucurso:
§8" Devera ser dada ampla publicidade acerca do direito dos muttlidatos
so ratsarcimento da davoloolo do valor da inscriçiio, Irem corno da liiima de seu proem:memo adorn estabeleeido ticste Dixrelo.
Art. 3" Os valores das inscriçães não requisitados no pram de 45 (quarents e cinco) dias não mais scrim devolvidos, constitaindo-se cm re.
earth do munieipio.
Art. 4" Este Decreto antra ens vigor na data de sun publicação.
Gabinete do Prefeito, 12 de abril de 2021.
LOCI() ROBERTO CALLXTO COSTA • PREFEITO
Registrado e Publicado na Secretaria deAdministração c Govern°. Mural de Publicidade c Diário Oficial do Municipiu.
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