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DECRETO N.º 1.507, DE 11 DE ABRIL DE 2013. 

 

 

 

 

Estabelece medidas para regularizar a situação 

funcional dos profissionais vinculados ao 

Programa Casa Lar da Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social e Cidadania 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 78 e 120, inciso I, alínea “h”, da Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO que o Processo Seletivo Simplificado realizado pela 

Prefeitura de Cabeceira Grande, em 2012, por meio da Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento e Promoção Social (nomenclatura à época), não teve o seu respectivo 

resultado formalmente homologado pela administração anterior, e tendo em vista que os 

profissionais classificados nas funções públicas de Cuidador e Auxiliar de Cuidador 

continuam prestando serviços no âmbito do Casa Lar, mas contratados por meio de 

contratação direta decorrente de licitação dispensável em caráter emergencial, sendo 

necessária a regularização dessa situação, de modo que os profissionais permaneçam como 

exercentes dessas funções públicas até a realização de novo certame, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado aberto por meio do 

Edital Sedep n.° 1, de 31 de janeiro de 2012, previsto especificamente no item 11.2 do 

inciso XI do precitado edital, de contratação de candidatos para o exercício de funções 

públicas no âmbito do Programa Casa Lar, passa a contar-se a partir da data de divulgação 

do resultado final constante do Anexo III do referido edital, isto é, a partir de 5 de março de 

2012, com vencimento em 5 de março de 2013, ficando-se prorrogado, com base no 

princípio da continuidade administrativa, do interesse público e da necessidade do serviço, 

até a realização de novo processo seletivo simplificado ou concurso público de provas ou de 

provas  
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e títulos que abranja os cargos de Cuidador e Auxiliar de Cuidador, mas limitado a 5 de 

março de 2014, que representa um ano após o primeiro ano do resultado oficial. 

 

Parágrafo único. A contagem a partir da data de divulgação do resultado supre 

o termo inicial originalmente disposto (data de homologação do resultado final), tendo em 

vista a ausência de ato formal da administração anterior que homologasse o resultado final, 

passando a redação do item 11.2 do inciso XI do Edital Sedep n.° 1, de 2012, com base no 

princípio da autotutela, a vigorar na forma seguinte: 

 

“11.2 – O Prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado é de 1 

(um ano, contado da data da divulgação do resultado final prevista no Anexo III deste 

Edital, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, mediante ato 

do Prefeito Municipal”. (NR) 

 

 Art. 2° Para permitir a regularização da situação funcional dos profissionais 

vinculados ao Programa Casa Lar e com base no princípio da continuidade administrativa, 

do interesse público e da necessidade do serviço, fica alterado o prazo de contratação 

estabelecido no item 2.2 do inciso II do Edital Sedep n.° 1, de 2012, que passa a ser 

vinculado ao prazo de validade do certame, observada a seguinte nova redação: 

 

“2.2 – O prazo da contratação fica adstrito ao prazo de validade do presente 

processo seletivo simplificado ou até a realização de novo certame desde que este seja feito 

dentro desse prazo de validade, considerada, todavia, a prorrogação prevista no item 11.2 do 

inciso XI.”  

 

Art. 3° Para dar efetividade ao disposto neste Decreto, fica anulado, 

parcialmente, com base no princípio da autotutela, o processo administrativo de dispensa de 

licitação (em caráter emergencial) especificamente de contratação de prestação de serviços 

no âmbito do Programa Casa Lar e os atos que lhe sejam subjacentes, permanecendo válido 

o objeto de contratação de profissionais no âmbito do Centro de Referência de Assistência 

Social - Cras, passando o vínculo dos profissionais contratados (do Casa Lar) a ser de 

contrato temporário de excepcional interesse público, desde 1° de janeiro de 2013 até 5 de 

março de 2014, devendo a Secretaria Municipal da Administração promover os atos 

necessários a essa regularização funcional, inclusive firmando aditivos aos contratos 

vencidos em 31 de dezembro de 2012, prevendo cláusula de rescisão em face da realização 

de novo  
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processo seletivo simplificado ou concurso público a ocorrer antes do implemento do prazo 

final da validade do certame (5 de março de 2014), entendendo-se que a rescisão dos 

contratos será operada com a contratação ou nomeação e posse dos novos profissionais 

selecionados. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 

seus efeitos a 1° de janeiro de 2013. 

Cabeceira Grande, 11 de abril de 2013; 17º da Instalação do Município. 

 

 

 

 

 

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 

Prefeito 

 

 

 

 

DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


