
 

 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS 

GABINETE DA PREFEITA   

Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC 

Fone: (0xx) 48 32560131 – Fax: 32560188  E-mail: prefeitura@anitapolis.sc.gov.br 

 
 

DECRETO Nº 013/2021 

 

Suspende o prazo de validade do concurso público 

para provimento de cargos efetivos do Município 

de Anitápolis, correspondente ao Edital nº 

001/2019 nos termos da Lei Complementar 

Federal nº. 173 de 27 de maio 2020 e dá outras 

providências. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo artigo 97, VIII, da Lei Orgânica do Município e, ainda,  
 
CONSIDERANDO que o Concurso Público referente ao Edital nº. 001/2019, homologado 
em 15 de abril de 2019, promovido pela municipalidade, encontra-se com a data de 
vigência prevista para finalização em 14 de abril de 2021, conforme prorrogação 
viabilizada por previsão constitucional (art. 37, III da Constituição Federal/88); 
 
CONSIDERANDO que o que o Decreto Municipal n. 015, de 18 de março de 2020, declarou 
situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Anitápolis, em 
função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19; 
 
Considerando a emergência em saúde pública, declarada de importância internacional 
pela Organização Mundial de Saúde em razão da disseminação do novo coronavírus 
(COVID-19); 
 
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo Federal nº. 06 de 2020, publicado em 20 de março 
de 2020, que reconhece a ocorrência de estado de calamidade pública em âmbito federal, 
dada emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao 
Coronavírus (Covid-19); 
 
CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar nº. 173 de 27 de maio  de 2020, que 
determina em seu art. 10, a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já 
homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 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. 
 
CONSIDERANDO que as disposições da referida Lei Complementar são auto aplicáveis a 
todas as unidades da Federação. 
 
 

DECRETA: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
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Art. 1º Fica suspenso o prazo de validade do Concurso Público, correspondente ao 

Edital nº 001/2019, homologado em 15 de abril de 2019, pelo período em que perdurar o 

reconhecimento de calamidade  pública estabelecido pela União. 

 

Parágrafo único. Após a retomada do prazo previsto no caput, a Administração 

Pública Municipal terá a validade do referido certame prorrogada por 57 (ciquenta e sete) 

dias, em vista de ser este, o prazo remanescente para validade do certame. 

 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

Anitápolis, em 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

 
Solange Back 

Prefeita Municipal 

 
 

Registrado e publicado o presente decreto no órgão oficial do município de 

anitápolis, em 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

 
Jéssica Rieg Haverot  

Chefe de Gabinete 


