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DECRETO Nº. 154, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
O Prefeito do Município de Ituporanga/SC, no uso da competência privativa que lhe confere o inciso VII,
do artigo 65, da Lei Orgânica do Município de Ituporanga, de acordo com o Parecer Jurídico nº 226/2020,
e
CONSIDERANDO o princípio da autotutela administrativa, fundamentado no poder/dever de zelar pela
legalidade e conduta se seus atos, podendo revogá-los a qualquer tempo.
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve pautar suas ações em observância aos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
CONSIDERANDO que a empresa Objetiva Concursos Ltda, vencedora do processo licitatório para a
realização do Concurso Público – Editais nº 001, nº 002 e nº 003/2020, não possui mais vínculo
contratual com a Municipalidade, visto que o contrato de prestação de serviço nº 12/2020 venceu na data
de 30/06/2020.
CONSIDERANDO o atual cenário da Pandemia da COVID-19, onde a Região do Alto Vale do Itajaí
encontra-se na classificação de risco gravíssimo, com aumento significativo de casos, com ocupação
máxima de leitos de UTI no Hospital do Município de Ituporanga, que atende inclusive outros municípios
da região.
CONSIDERANDO a grande quantidade de inscritos e o fato de muitos se deslocarem de outras cidades
e até mesmo outros estados, aumentando assim, consideravelmente, o risco de transmissão do vírus,
devendo a administração pública pautar pelas medidas de segurança e distanciamento social, zelando
pela saúde dos cidadãos.
CONSIDERANDO a cláusula sexta do acordo formalizado pelo MPSC ao Município de Ituporanga, a fim
de extinguir a ação civil pública que se refere ao ente público municipal, a administração municipal tem
prazo até o dia 30/06/2021 para deflagrar, concluir ou homologar, concurso público ou provas de títulos
destinado ao provimento dos cargos vagos cujas funções são exercidas por servidores temporários, e
nomear os candidatos aprovados até a referida data.
DECRETA
Art. 1º Ficam cancelados os concursos públicos nº 001/2020, nº 002/2020 e nº 003/2020 da Prefeitura
Municipal de Ituporanga/SC.
Art. 2º Fica autorizada a devolução dos valores cobrados pela inscrição, devendo o candidato formalizar
requerimento de ressarcimento dos valores, conforme formulário específico, em anexo, dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias, após a publicação deste Decreto.
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Parágrafo único. Os requerimentos deverão estar acompanhados do comprovante de pagamento e
devem ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Ituporanga ou encaminhados ao
e-mail: devolucaoconcurso2020@ituporanga.sc.gov.br .
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Ituporanga, 02 de dezembro de 2020.
OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
Prefeito Municipal
BRUNA RUDOLFO
Secretária da Administração
ANEXO I
FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE INSCRIÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS
001/2020, 002/2020 E 003/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/SC.
Eu,___________________________________________________________, ________________
[nacionalidade],
__________________
[estado
civil],
_____________________
[profissão],
inscrito
no
CPF
sob
o
nº_______________________,
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RG
nº_______________________,
residente
e
domiciliado
na__________________________________________________________,
nº_____,
complemento_______,
Bairro____________________,
_______________________,
na
filho
cidade
de______________________________/____,
de___________________________________
CEP
e
_____________________________________,
e-mail________________________________________________,
__________________ [telefone particular], inscrito(a) no Concurso do Município de Ituporanga/SC Edital nº ___/____, sob
o nº ________________________, para o cargo de
______________________________________________________,
VENHO REQUERER O A DEVOLUÇÃO DA TAXA PAGA A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO CARGO
ACIMA ESTIPULADO,
correspondente ao valor de R$ ______________________________________.
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ATENÇÃO: Para a devolução é OBRIGATÓRIO fornecimento dos dados abaixo exigidos,
informando conta
bancária própria ou de terceiro, PREFERENCIALMENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
informando os
respectivos dados, de forma correta e completa:
( ) Para devolução, informo conta bancária em meu nome, conforme segue:
Nome do Banco _____________________________Número do Banco_____________ Número da
Agência ____________
Operação_____________ Conta Corrente nº_________________________
Nome do Correntista conforme registro junto ao banco:
______________________________________________________
CPF do Correntista: ____________________________________________________
OU
( ) Para devolução, informo conta bancária em nome de terceiro, conforme segue:
Nome do Banco _____________________________Número do Banco_____________ Número da
Agência ____________
Operação_____________ Conta Corrente nº_________________________
Nome do Correntista conforme registro junto ao banco:
______________________________________________________
CPF do Correntista: ____________________________________________________
Qual é seu grau de relacionamento com o Correntista:
___________________________________________________
OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE QUITADO.
ATENÇÃO: O Município de Ituporanga/SC não se responsabiliza, em caso de devolução em conta de
terceiros, conforme
informado pelo candidato neste Requerimento, pela entrega do valor ao candidato por parte do terceiro,
ficando sob única e
total responsabilidade do terceiro e do candidato essa tramitação.
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___________________________________ _______________ ______________________________
Local Data (Assinatura do Candidato)
CRIÇÃO
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