DECRETO N.o 9.926/2017, DE 2 DE JANEIRO DE 2017.
Determina a suspenslio do Processo Seletivo n. a 001!201 6 e Jo
Concurso Publico n. 0 00112016.

0 Prefeito do Ylunicipio de Para de Minas. no uso de suas
legais declinadas pelo art. 79, VIda Lei Organica MlLqicipal e,

atribui~oes

Considerando a necessidade de que a atual administrayao tome ciencia
e possa implantar e assumir as politicas publicas e a gestao responsavel dos recursos publicos.
o que demanda o plena conhecimento da Administrayao Municipal. o que s6 ocorre em sec!c
da efetiva gestao publica;
Considerando que a atual situa<;ao politica, administrativa e financeira
do pais severamente aconselha cautela na ado9ao de quaisquer procedimentos que enseje111
incremento de despesa ou assun((ao de compromissos a longo prazo sem urn bern elaborado
diagn6stico e planejamento dos recursos necessarios para seu comprometimento, visando
garantir a continuidade dos servi9os publicos prestados com qualidade e eficiencia;
Considerando a necessidade da redu<;ao do tamanho da maquir.a
administrativa, tomando-a eficiente:
Considerando que o concurso em andamento onerara sobremaneira as
contas publicas e o custeio da Folha de Ser\'idores, sujeitando ao gestor a possibilidade .:!e
sofrer severas puni<;oes em face do desrespeito aos limites de gastos com pessoaL colocando
em colapso a administra9ao publicae os servi9os publicos prestados;
Considerando que a legisla<;ao regente e aplicavel aos certames
especificados, Lei 11. 2.645/1 990, Lei n. 0 4.691/2007 (Plano de Cargos, Ca..rreiras). Lei n. 0
5.264/2011, bern como Lei n. 0 5.288/2011 (Estatuto dos Servi ores Publicos Municipa:s)
necessitam de reformulayao e adequa<;ao, tendo em vista as refonnas constitucionais. iegais t'
administrativas publicadas desde sua entrada em vigencia;
0

Considerando a necessidade de inclusao de cargos e vagas pa:.-a
carreiras especificas que serao criadas pela atual Administrayao, a exemplos da Gum·2a
Municipal, a Municipaliza~ao da Gestao do Sistema de Transito. a regulamenta<;ao do siste:-:-.J
do PROCON e a PARAPREV;
Considerando que o Municipio encontra-se no limite prude!l.cia! ..:e
gastos com pessoal na forma do disposto pel a Lei C'omplementar n. 0 101/2000. o que in;p.::i...:

quaisquer atos de provimemo de pessoa:, cujo limite : nde a ultrapassar inclusive c telc ::·;:
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face da aplicayao da recomposi9ao obrigat6ria das perdas inflaciomirias na forma do art. 3 7 X
da CR/88 e do crescimento vegetative operacional da folha;
Considerando que a manuten<;:ao dos certames suspensos. sem o devidc
estudo tecnico, juridico e administrativo poden't ensejar desatenc;:ao ao art. 21 da LC 101 1200C.
que regra como nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoa~ e
nao atenda aos seus atos vinculadores:
Considerando as inovac;oes introduzidas ao Ato das Disposic;oes
Constitucionais Transit6rias, para instituir o Novo Regime Fiscal, promulgadas por meio cia
Emenda Constitucional n. 0 95/2016, que certamente afeta o controle das contas publico::; e
gastos com pessoal e a transferencia de recursos para man utenc;:ao dos programas ec:
atendimento pelo Municipio;
Considerando a necessidade de se executar planejamento efica?
visando atender a administra9ao publica e a necessidade de reduc;:ao do quadro de pessoal c
otimiza<;:ao dos servic;:os publicos:
Considerando a necessidade de se avaliar o regular provimento da.s
novas unidades de saude e de educa<;:ao em implanta<;:ao no Municipio. a exemplo da UP.A 2..,.
horas, SAMU, Postos de Saude e outros empreendimentos;
Considerando a necessidade de urn real planejamento on;:amentaric c
financeiro em face da reduc;:ao da receita e da recessao economica do pais, o que prc{b-:
qualquer ato de aumento de receita, considerando ainda, a atual situa9ao financeira do
Municipio que ainda nao quitou os sahirios de dezembro e 13. 0 salario de 2016 de todos o:-.
seus servidores.

RESOLVE:
Art. 1.° Ficam suspensos pelo prazo determi nado de 90 (noventa) elias
o Processo Seletivo n. 0 001/2016 eo Con~urso Publico 11. 0 001 /2016. promovidos por esh.:
Poder Executivo Municipal na fase em que se encontram.
Art. 2.° Fica assegurado aos candidates que cf~tuaram o pagamen~~ l~:·
valor da inscri<;:ao o direito a restimi9ao integral do respective valcr. caso assim o requei nn:
perante a Secretaria de Gestae Pttblica, com a prova do pagamento.
Paragrafo unico. O.- valores recolhidos a titulo de taxa de inscri~J,
serao aproveitados em favor d~ todos os candidates que tenham efetunco o seu pag<r 1~.:,.,..
quando da reabertura da tramitas:ao dos processes suspensos ~)elo ar:. 1." deste Decn::c.
reaiizadas as nccessarias adequac;oes.

Art. 3.° Fica determinaJo a Secretaria de Gestao Public~, c: •
Procuradoria Geral do .\tiunicipio a tomada das providencias nccess?..r1as para comuc .::a•::\,
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dos termos deste Decreto nos autos da ACP n. 0 0471.15016139-9 e ao M!nisterio Pi1olicc :1:.!
Comarca, bern como a ampla divulga<;:ao e publiciza<;:ao de seus termos.

Art. 4. 0 Este Decreta entra em vigor na data de sua publica<;:ao.
Prcfeitura ;t~!~ic~.P-<!L? de 1 1inas (.M G). 2 de janeiro de 2C~ 7.
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F'e{namio .4nt6nio do .4!!Jnral
Sedeta~i..t.dd:Jestao Publica
Julio Cesar de Oliveira
Procurador Geral tio Municipio

"
Elias Diniz-~--
Prefeito Municipal

