
 

 

 

 

DECRETO N.º 2.817, DE 28 DE MAIO DE 2020. 

 

 

 

Suspende o prazo de validade do Concurso 

Público que especifica homologado por meio do 

Decreto n.º 2.343, de 5 de julho de 2018, em 

atendimento ao disposto no artigo 10 da Lei 

Complementar Federal n.º 173, de 27 de março 

de 2020, que “estabelece o Programa Federativo 

de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 

(Covid-19), altera a Lei Complementar n.º 101, 

de 4 de maio de 2000...” e dá outras 

providências.  

 

 

 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 76, inciso III, 77, inciso XII, e 120, inciso I, alínea “w”, da Lei Orgânica do 

Município c/c o disposto no Decreto n.º 2.535, de 29 de março de 2019 (Regimento Interno 

da Prefeitura de Cabeceira Grande – Ricab), e 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 10 da Lei Complementar Federal n.º 

173, de 27 de março de 2020, que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 

2000, e dá outras disposições”, cujo dispositivo dispôs sobre a suspensão dos prazos de 

validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto 

Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da 

vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, embora tenha havido 

veto ao parágrafo 1º do precitado artigo 10 (Mensagem Presidencial n.º 307, de 27 de maio 

de 2020) que afastou a obrigatoriedade cogente da norma aos demais entes federativos, 

ficando, assim, facultativa a suspensão, mas aqui considerada essa suspensão para que seja 

possibilitada à próxima gestão do Município (2021 a 2024) a opção pela prorrogação ou não 

do atual concurso público de modo a evitar que a atual gestão, ao prorrogar ou não o prazo 

de validade do certame, tome medida que repercuta na gestão subsequente, bem como 

sopesando-se as medidas restritivas oriundas do momento de calamidade pública e de 

emergência em saúde pública decorrente da Covid-19,   

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm


 

 

 

 

(Fls. 2 do Decreto n.º 2.817, de 28/5/2020) 

 

 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Fica suspenso, a partir da presente data (28 de maio de 2020), o prazo 

de validade do Concurso Público Concurso Público da Prefeitura de Cabeceira Grande, 

executado pela Fundação Guimarães Rosa – FGR, homologado por meio do Decreto n.º 

2.343, de 5 de julho de 2018, cujo prazo original de 2 (dois) anos venceria em 5 de julho de 

2020. 

 

§ 1º O marco inicial da suspensão a que alude o caput deste artigo é 28 de 

maio de 2020 e o termo final é o término da vigência do Estado de Calamidade Pública 

estabelecido pela União por meio do Decreto Legislativo Federal n.° 6, de 20 de março de 

2020, fixado inicialmente em 31 de dezembro de 2020. 

 

§ 2º O prazo suspenso (28/5/2020 a 5/7/2020) na forma do caput deste artigo 

voltará a fruir a partir do término do período de calamidade pública de que trata o Decreto 

Legislativo Federal n.º 6, de 2020. 

 

Art. 2º De acordo com o item 13.2 do Edital n.º 1, de 2017, o prazo de 

validade do Concurso Público é de 2 (dois) anos, contado da data de sua homologação 

promovida pelo Decreto n.º 2.343, de 5 de julho de 2018 e que venceria em 5 de julho de 

2020, porém tal prazo de validade foi suspenso por este Decreto, podendo ser prorrogado 

uma vez por igual período, a critério exclusivo da Administração em decisão a ser tomada 

em 2021. 

 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Cabeceira Grande, 28 de maio de 2020; 24º da Instalação do Município. 

 

 

 

 

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 

Prefeito 

 

 

 



 

 

 

 

(Fls. 3 do Decreto n.º 2.817, de 28/5/2020) 

 

 

 

 

 

 

DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES 

Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais. 
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