MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

GOVERNO 2017/2020
DECRETO Nº 003/2018

Suspende o processo seletivo regido pelo Edital nº 01/2017 e
contém outras providências.

CONSIDERANDO a intimação havida no Processo nº 1031453 Denúncia, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ante a decisão
exarada pelo Exmo. Senhor Conselheiro Sebastião Helvécio, acatando os
apontamentos do relatório técnico, em especial quanto à necessidade de
retificações pontuais no Edital nº 01/2017.
CONSIDERANDO que para o pleno cumprimento da ordem exarada
pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mister se faz o
envio de projeto de lei retificador ao Legislativo Municipal, o que depende ou de
acatamento de pedido de reunião extraordinária ou do advento do fim do recesso
parlamentar, demandando, pois, prazo para sua conclusão.
CONSIDERANDO o dever da administração de se pautar pelos
estritos limites da legalidade, assim como executar seus atos dentro dos padrões
de razoabilidade, economicidade e proporcionalidade, no sentido de se preservar
direitos e manter a higidez dos atos administrativos em geral.

A Prefeita Municipal de Senhora dos Remédios/MG, no exercício de
suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Fica suspenso o Edital nº 01/2017, de 07 de dezembro de
2017, que trata do processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas
no âmbito do CRAS, NASF e ESA, até ulterior deliberação.
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Art. 2º A Secretaria de Gabinete deverá providenciar de maneira
urgente a ampla divulgação deste Decreto, em especial acerca do cancelamento
das provas originariamente designadas para domingo, dia 21 de janeiro de 2018.
Art. 3º Ficam preservadas as inscrições promovidas dentro do prazo
inicialmente disposto no Edital, para que após as retificações necessárias, seja o
procedimento concluído dentro de um novo cronograma.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Senhora dos Remédios, 15 de janeiro de 2018.
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