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DECRETO Nº 6.440 DE 08 DE ABRIL DE 2021

“Decreta a Suspensão do Prazo de
Validade do Concurso Público, Edital
001/2019, homologado em 04 de
outubro de 2019 por meio do Decreto nº
6179/2019, nos moldes do art. 10 da Lei
Complementar nº 173 de 27 de maio de
2020, iniciando—se a suspensão em 20 de
março de 2020, data de publicação do
Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março
de 2020, pelo prazo que perdurar o
periodo de calamidade pública
reconhecido pelo citado Decreto
Legislativo”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU — ES,
usando das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 1.380,
de 05 de abril de 1990 — LEI ORGÃNICA MUNICIPAL.

Considerando a previsão legal de suspensão dos
prazos de validade dos concursos públicos já homologados na forma do art.
10 da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020;

Considerando o disposto no Decreto Legislativo nº 06
de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública
decorrente da Pandemia do novo Coronavírus SarsCov-2 (Covid-19);

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº
1212—S, de 29 de setembro de 2020, o disposto no Decreto Estadual nº 4.859—
R e a Portaria SESA nº 166—R, e o disposto no Decreto Municipal nº 6268 de
13 de abril de 2020, que declarou estado de calamidade pública,
estabelecendo medidas de contingência e prevenção à Pandemia do novo
Coronavírus SarsCov-2 (Covid— 19);

Considerando que a disseminação do novo
Coronavírus ainda persiste, e ainda, considerando a eclosão de novas
variantes do vírus, com maior velocidade de disseminação e, potencialmente
mais letal, e ainda, a quantidade de infectados no Município de Baixo
Guandu, caracterizando—se situação de emergência;
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Considerando a necessidade de o Município seguir as
normas editadas pelos Governos Federal e Estadual no tocante às medidas
essenciais de prevenção à propagação do novo Coronavírus;

Considerando a necessidade de observância aos
princípios da publicidade, transparência e segurança jurídica no tocante à
contagem do prazo de validade do Concurso Público Edital 001 /2019,
homologado em 04 de outubro de 2019 por meio do Decreto nº 6.179 / 2019;

DECRETA:

Art. 1º Fica Decretada e expressamente reconhecida
a Suspensão do prazo de validade do Concurso Público do Edital 001/2019,
homologado em 04 (quatro) de outubro de 2019 por meio do Decreto
Municipal nº 6.179/2019. A Suspensão iniciou—se na data de 20 de março de
2020, data de publicação do Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de
2020.

Art. 2º O prazo suspenso voltará a correr a partir do
término do período de calamidade pública, na forma prevista no % 2º do art.
10 da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020.

Art. 3º A suspensão de que trata o art. 1º deste
Decreto deverá ser publicada pela Comissão Organizadora do Concurso
Público e/ ou órgão de controle interno, nos veículos oficiais previstos no edital
do concurso público, nos moldes do 5 Sº do art. 10 da Lei Complementar nº
173 de 27 de maio de 2020.

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de
Administração monitorar a supracitada Suspensão do prazo de validade do
Concurso Público do Edital 001/2019, homologado em 04 (quatro) de outubro
de 2019, para fins de controle da expiração do prazo de validade do certame
público e consequente necessidade de prorrogação do mesmo por igual
período de 02 (dois) anos, conforme permissivo contido no art. 4º do Decreto
Municipal nº 6.179/2019.

Art. Sº — Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo os seus efeitos à data de publicação do Decreto
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Legislativo nº 06/2020, qual seja, 20 de março de 2020, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Baixo Guandu — ES,
08 de abril de 2021.

ff. . ._ A,/ ,f. '

,L/ÁâtENgõªwígcARDoso
,!“ Prefeito [Municipal(.

REGISTRADA E PUBLICADA
Em, de de 202 1

FRANCIÉEÍ PRANDO FINCO
Sec. Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPÁíDE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CER TIDÃO DE PUBLICA ÇÃ o

(Publicação Mural — Art. 90, Lei 1380/90 — Emenda 013/2005)

F RANCIELI PRANDO FINCO,
Secretária Municipal de
Administração por nomeação na
forma da Lei.

C E R T I F I CA ter sido afixado, na data infra, no Mural da Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu — ES, o Decreto nº 6.440/2021, de 08 de Abril de 2021, que “Decreta a
Suspensão do Prazo de Validade do Concurso Público, Edital 001/2019, homologado
em 04 de outubro de 2019 por meio do Decreto nº 6.179/2019, nos moldes do art. 10
da Lei Complementar nº] 73 de 27 de maio de 2020, iniciando-se a suspensão em 20
de março de 2020, data de publicação do Decreto Legislativa nº 06 de 20 de março de
2020, pelo prazo que perdurar o período de calamidade pública reconhecido pelo
citado Decreto Legislativo nos termos do disposto no Art. 90, inciso 1], da Lei
Municipal nº 1380, de 05 de abril de 1990 — LEI ORGÁNICA MUNICIPAL.

Baixo Guandu (ES), 08 de abril de 2021.

FRANCIEI . Á%1)O FINCO
SecretáriaMunicipal de Administração


