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PORTARIA Nº 016/2021 de 10/05/2021 

 

 

 

EMENTA: Dispõe sobre a suspensão do prazo 

de validade do concurso público promovido 

pela Câmara Municipal de Petrolina regido 

pelo Edital nº. 001/2019 e dá outras 

providências.  

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais e,  

 

 

 

CONSIDERANDO a realização do concurso público de provas e títulos promovido por esta 

Câmara Municipal e regido pelo Edital nº. 001/2019, com o objetivo de prover cargos efetivos 

desta Casa, devidamente homologado pelo Presidente da Mesa Diretora em 07 de outubro de 

2019, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº. 192 de 08/10/2019; 

 

CONSIDERANDO que com o advento da pandemia ocasionada pelo Coronavírus SARS-

CoV-2 (COVID-19), foi sancionada a Lei Complementar nº. 173/2020, com a finalidade de 

estabelecer o Programa Federativo de Enfrentamento ao COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que o art. 10 da Lei Complementar nº. 173/2020 estabeleceu a suspensão 

dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do 

Decreto Legislativo Federal nº. 06, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até 

o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União; 

 

CONSIDERANDO que no âmbito de nosso município resta vigente o Decreto Municipal nº. 

100/2020, mantendo o estado de calamidade pública devido à COVID-19 no município de 

Petrolina até 30 de junho de 2021, podendo ainda ser prorrogado, caso persista a situação 

presente; 

 

CONSIDERANDO que o art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº. 173/2020 determina a 

proibição, até 31 de dezembro de 2021, de admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, 

ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não 

acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou 

vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da 

Constituição Federal, as contratações de temporários para a prestação de serviço militar e as 

contratações de alunos de órgãos de formação de militares; 
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CONSIDERANDO que em 04 de maio de 2021 ficou acordado na reunião realizada pela 2ª 

Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Comarca de Petrolina-PE, que esta Câmara 

Municipal deveria se manifestar quanto à suspensão do prazo de validade do concurso publico 

aqui mencionado; 

 

CONSIDERANDO o quanto disposto no Termo de Ajustamento de Conduta vigente firmado 

com a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Comarca de Petrolina-PE, bem 

como no inconteste cumprimento do mesmo por esta Câmara Municipal; 

 

CONSIDERANDO o disposto na decisão do julgamento da consulta do Processo TCE-PE nº. 

20100585-2, exarada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, salientando que “os 

prazos de validade dos certames municipais encontram-se suspensos em decorrência da Lei 

Complementar n.º 173, de 27 de maio de 2020”; 

 

CONSIDERANDO ainda que no Processo TCE-PE nº. 20100585-2 foi determinada a 

proibição das “nomeações para cargos efetivos ou vitalícios criados por lei, mas que nunca 

foram providos”; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de manter a vigência dos concursos em andamento, que 

tiveram os prazos de validade suspensos por força das medidas impostas pela Lei 

Complementar nº. 173/2020, só podendo realizar nomeação para novas vagas após 

31/12/2021, bem como garantir o direito dos candidatos aprovados;  

 

 

 

RESOLVE:  

 

 

 

Art. 1º. – Fica suspenso o prazo de validade do concurso público de provas e títulos 

promovido por esta Câmara Municipal e regido pelo Edital nº. 001/2019. 

 

§ 1º. – A suspensão do concurso público previsto no caput retroage à 27 de maio de 2020, 

data da sanção da Lei Complementar nº. 173/2020, permanecendo a suspensão até 31 de 

dezembro de 2021, ante a impossibilidade de realizar a admissão de pessoal, nos termos da 

parte inicial do inciso IV, do art. 8º da Lei Complementar nº. 173/2020. 

 

§ 2º. – Durante a suspensão do prazo de validade do concurso público previsto no caput, 

ficam permitidas as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos, nos termos do art. 

8º, IV da Lei Complementar nº. 173/2020. 

 

§ 3º. – Ficam suspensas as nomeações para cargos efetivos ou vitalícios criados por lei, mas 

que nunca foram providos, conforme o determinado pelo TCE-PE no Processo TCE-PE nº. 

20100585-2. 

 

§ 4º. – Após o fim da suspensão do prazo de validade do concurso público, o período 

remanescente deverá ser apurado, identificando o prazo de validade restante.  
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Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete da Presidência, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

AEROLANDE AMÓS DA CRUZ 

 Presidente 
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