
f,ru+
GOVf RNO OE

CALDAS NOVAS
" 
.oryl:,r: :isrl É aour

CONVOCAÇÃO N".oo 1l2o22 - ADM Caldas Novas-GO, 07 lA1 12022.

coNVOCAÇÂo
o pREFElro Do MUNlcÍplo DE CALDAS NovAS-co, Kleber Luiz Marra, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pela legislaÇão pertinente;

Com base no juízo de oportunidade e conveniência, pois o ato convocatório satisfaz o

interesse público, tendo em vista a necessidade de suprir os orgãos municipais de servidores

ôái, o bom andamento dos serviços públicos, sendo a oportunidade de se praticar o ato

ãonvocatorio, tendo em vista a proximidade do vencimento do concurso;

Fundamentado no parecer Jurídico no.02612022 de lavra do Diretor da Procuradoria

Geral do Município, Tiago Andrade Moreira, advogado inscrito na OAB/GO sob o no' 31'958;

CONVOCA

as pessoas a seguir relacionadas, todas aprovadas no concurso Público no. 001 12015, para

nomeação e posse nos respectivos .rtgot, devendo _apresentar 
a documentação prevista no

Anexo V do Edital de concurso públião nn.001 12015, no prazo máximo de 30 (trinta) dias

contínuos contados a parlir da data de publicação da presente convocação'

NOME CARGO No INScR!ÇÃo
RESULTADO

cLAsslFlcAçÃo rlnel

ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA TOPOGRAFO 1 524005476 3o - Reserva Técnica

FLÁVIO SANTOS SILVA
FISCAL DE POSTURAS E

eolrtcaçÕes
15240CI2484 7o - Reserva Técnica

LUCAS SILVA MIRANDA
FISCAL DE POSTURAS E

eortclÇÕes
1524007447 8o - Reserva Técnica

,t524007142 9o - Reserva Técnica
RAPHAEL CANDIDO CUITUARÃES

FISCAL DE POSTURAS E

eortclÇÔes

MIRON AUGUSTO CORREIA GUEDES
AGENTE MUNICIPAL DE

rRÂHsro
1524001877 14' - Reserva Técnica

MAYKo rúLlo vlEtRA DE oLlvElRA
AGENTE MUNICIPAL DE

rnÂrusrro
1 524002850 15' - Reserva Técnica

ANA PAULA PIMENTA CARNEIRO
CORREIA

AGENTE MUNICIPAL DÉ
rRÂusno

1 524007200 16' - Reserva Técnica

CYNARA LINO CARNEIRO FONSECA
AGENTE MUNICIPAL DE

rRÂrusro
'1524006809 17' - Reserva Técnica

NILTON CEZAR VASCON CELOS
SILVA

AGENTE MUNICIPAL DE
rRÂrusro

1524007752 18' - Reserva Técnica

Deve ser apresentada documentação referida no Anexo v do Edital do concurso'

necessários ao cadastramento de pessoar, bem como reratório médico atestando que o

nomeado está apto física e mentalm"nie p"r, Perícia Médica do Trabalho do Município de

Caldas Novas, em conformidade com o item 14'3 do Edital'

Centro' Galdas Novas'GO' Brasil

sit..@-ion'"(064)3454-3500l3558-cEP:75690.000--tNFJ oí.287.506/oool -55
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Notificamos aos convocados que deverâo comparecer no Departamento de Recursos

Humanos da prefeitura Municipal de Caldas Novas, sito à Avenida Orcalino Santos, n'283,

centro, cEp: 756g0-013, caldas Novas/GO, Fone: 3456-1350, nos horários compreendidos

das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min munidos dos documentos

necessários, descritos no Anexo V do Edital. Os convocados que náo comparecerem 9 não

apresentarem as condições e documentações previstas no Edital de concurso Público

nà.001 t2O1S, no prazo previsto acima, perderão o direito à vaga.

2022.

ffi-centro, Galdas Novas'Go, Brasil
Fones (064) s454-3500 / 3558 - CEP: 75690'000Site: )V.Pt - rullEi [uut, drut-

õil-p,t ot .zaz.soo/oool -55
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PARECER JURÍDICO nº. 026/2022                
 
 
 
 

Assunto: Convocação de Candidatos – Concurso nº 001/2015. 

 
 
 

  A Procuradoria Geral do Município, representada por este signatário, por solicitação do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal emite parecer sobre a possibilidade de convocação de 
candidatos aprovados no Concurso Público n°. 001/2015. 
 
 O nobre Prefeito argumentou verbalmente para este Diretor que o Município precisa se 
prover de um Topógrafo tendo em vista que o cargo está vago, não havendo nenhum servidor 
exercendo esta função, o que inviabiliza os trabalhos da secretaria de obras, de habitação, dos 
processos de regularização fundiária, dentre outros procedimentos que exigem os serviços de 
topografia. Além disso sustentou que o Município tem um déficit de agentes de trânsito, o que 
tem inviabilizado a efetiva gestão e fiscalização do trânsito municipal, principalmente nos 
períodos de maior fluxo turístico, como finais de semana, feriados e férias escolares,  

 
  Primeiro, registramos que o Concurso Público n°. 001/2015, conforme se depreende do 
Decreto Municipal n°. 850/2021 e seus anexos, ainda está válido, porque houve a suspensão do 
seu prazo de validade enquanto perdurar a situação de Calamidade Pública no âmbito do 
município de Caldas Novas. A situação de calamidade pública foi declarada pelo Decreto 
Municipal de n°. 2.153/2020 (anexo), prorrogada pelo Decreto Municipal de nº. 2.461/2021 
(anexo), e perdurou até o dia 31 de Dezembro de 2021. Os fundamentos que sustentam a 
suspensão do prazo de validade do concurso até 31/12/2021, estão devidamente lançados no 
parecer jurídico anexo emitido pelo Dr. Leonardo Oliveira Rocha, advogado e assessor jurídico 
do município, no dia 23/04/2021.   
 
  Apenas para reforçar os fundamentos que justificam a prorrogação do concurso até 
31/12/2021 passamos a tecer as seguintes considerações.  
 
  O Concurso Público n°. 001/2015 teve sua homologação em 29 de março de 2016, 
conforme Decreto Municipal n°. 357/2016, retificado pelo Decreto Municipal nº. 850/2016. Depois 
prorrogado por mais 02 (dois) anos a partir de 29/03/2018 pelo Decreto Municipal nº. 349/2018 
(anexo), ou seja, venceria em 29/03/2020. 
 
  Em 20/03/2020, faltando 09 (nove) dias para o vencimento do prazo do concurso, houve 
a suspensão do seu prazo de validade do concurso por força do disposto na Lei Complementar 
n°. 173/2020 que em seu Art. 10° assim dispôs:   
 

Art. 10. Ficam suspensos os 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. 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
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 O Decreto Legislativo (DLG) nº 6, de 2020 vigorou até 31 de Dezembro de 2020, mas 
como devidamente fundamentado no parecer jurídico anexo emitido pelo Dr. Leonardo Oliveira 
Rocha, citado em linhas anteriores, o prazo do concurso se suspendeu enquanto perdurasse a 
situação de calamidade pública no município, notadamente até 31/12/2021. 
 
 Em consonância com isso, foi aprovado na Câmara Federal e no Senado Federal, no dia 
16/12/2021, o Projeto de Lei nº. 1.676/2020 (anexo) que altera o Art. 10 da Lei Complementar 
para suspender os prazos dos concursos públicos até 31/12/2021, e inclusive o Autógrafo de Lei 
já foi encaminhado para sanção do Presidente da República. 
 
  É aplicável ao presente caso, por analogia, o entendimento do STF na ADI nº 6625, 
quando a Corte Máxima decidiu que, embora a vigência da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre medidas para enfrentamento da pandemia de covid-19, esteja, de forma 
tecnicamente imperfeita, vinculada à do DLG nº 6, de 2020, que decretou a calamidade pública 
para fins exclusivamente fiscais, vencido em 31 de dezembro de 2020, não se pode excluir a 
conjectura de que a verdadeira intenção dos legisladores tenha sido a de manter as medidas 
extraordinárias pelo tempo necessário à superação da fase mais crítica da pandemia, mesmo 
porque à época de sua edição não lhes era dado antever a surpreendente persistência e 
letalidade da doença. Segundo o Tribunal, a prudência aconselha que as medidas excepcionais 
abrigadas na Lei nº 13.979, de 2020, continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das 
autoridades sanitárias para combater a pandemia. 

 
  Ora, se, mesmo sem previsão expressa em texto legal, entendeu o STF que a Lei nº 
13.979, de 2020, deveria ser considerada em vigor além do prazo literalmente previsto para sua 
vigência, com mais razão pode ser considerado válida a prorrogação da suspensão dos prazos 
de validade dos concursos públicos, ante a vedação de contratação até o final de 2021, previsto 
na Lei Complementar nº 173, de 2020. O fundamento, no caso, é o mesmo: enfrentar os efeitos 
da pandemia de covid-19, ainda em andamento, mesmo com o fim da vigência do DLG nº 6, de 
2020. Além disso, hoje os arts. 167-C e 167-D da Carta Magna preveem que o Poder Público 
pode adotar medidas para o enfrentamento não só da calamidade pública em si, mas também 
de seus efeitos sociais e econômicos, que podem perdurar por prazo superior ao da decretação 
oficial do estado de calamidade. Nesse espírito, portanto, é legítima a essência do caso em 
análise. 

 
  Isto posto, firmo o entendimento de que é possível sim a convocação de candidatos 
aprovados no concurso desde que ocorridas até o dia 09/01/2022, por ser o prazo final de 
validade do concurso, tendo em vista que, quando da sua suspensão restavam 09 (nove) dias 
do seu vencimento, tendo este prazo voltado a fluir em 01/01/2022, pois a situação de 
Calamidade Pública não foi prorrogada. 

 
  Oriento que o Departamento de Recursos Humanos certifique a ordem classificatória para 
as convocações e, por prudência, providencie a comunicação da suspensão e convocações junto 
aos organizadores dos concursos, no caso a UFG (Universidade Federal de Goiás), embora, 
depois de homologado o concurso, a gestão da convocação dos candidatos passa a se do órgão 
público, não da instituição que realizou o certame. 
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 Por fim, para atendimento do disposto no Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº. 101/2000), a contabilidade do município deverá providenciar a declaração de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro e a declaração de adequação orçamentária e 
financeira, bem como, em atendimento à Instrução Normativa nº. 015/2012 do TCM/GO, juntar 
Certidão do Limite Prudencial da Despesa Total com Pessoal. Caso quaisquer dos limites 
relacionados acima tenha sido ultrapassado, certificar quais medidas poderão ser adotadas 
visando retornar aos limites legais durante o exercício corrente. 

  
S.M.J. 

 
Caldas Novas/GO 04 de Janeiro de 2022. 

 
 
 

Assinado Digitalmente 

TIAGO ANDRADE MOREIRA 
DIRETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

OAB/GO 31.958 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 069/2021 
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DECRETO No 2.461, DE 16 DE DEZEMBRO DO ANO DE202l.

"Prorroga o prazo de vigência do estado de

calamidade pública, no âmbito do Município de

Caldas Novas".

O pREFEITO DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas

atribuigões legais conferidas pela Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO que o Estado de Goiás, pormeio do GOvERNADOR, no uso

de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no § 2" do art. lo da Lei

no 20.972, de 23 de março de 2021, também tendo em vista o que consta do Processo no

202100010037566, editou o Decreto Estadual de no. 9.960, de 30 de setembro de202l;

CONSIDERANDO que Decreto Estadual de no 9.960, de 30 de setembro de202l,
em vigor, proÍrogou a situação de emergência na saúde pública decorrente da

disseminação do novo coronavírus (COVID-I9);

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual de no. 9.96012021, em seu Art. 1o

dispõe que "Fica prorrogada, até 3l de dezembrc de 2021, a situação de emergência na

saúde pública decoruente da disseminação do novo coronavírus (COVID-l9),
exclusivamente para a aplicação da Lei no 20.972, de23 de março de202l, e do Decreto

no 9.751, de 30 de novembrc de2020";

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de no. 1.838, de 31 de agosto de 2021,

que dispõe sobre normatizagão das atividades no âmbito do município de Caldas Novas

emrazáo da Pandemia do COVID 19 e dá outras providências, encontra-se em vigor, com

prazo indeterminado, conforme o Art.23;

CONSIDERANDO por fim, o risco de nova disseminação e continuidade da

pandemia em Caldas Novas, tratando-se ainda de uma das maiores cidades turísticas do

país, senão do mundo; encontrando-se nesse mês de dezembro em época de temporada e

datas comemorativas e, sendo de notório coúecimento cle toda populagão, que circula

em nosso meio uma nova variante denominada ômicron;

DECRETO:

Art. 1o - Fica prorrogaclo, ate 31 de dezembro de 2021, o prazo de vigência do

estado de calamidade pública clecorente da pandemia de COVID-19, de que trata o Art'

to do Decreto no 47.89I, de20 de março de2020, no âmbito do Município de Caldas

Novas.
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Art.2o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o- Revogam-se as disposições em contrário.

vas, l6 de dezem

to de Caldas
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Edição

Nº 883

PODER EXECUTIVO
DECRETO

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
O Prefeito do Município de Caldas Novas, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, torna público o DECRETO nº
2461/2021 que “Prorroga o prazo de vigência do estado de calamidade
pública, no âmbito do Município de Caldas Novas”. GABINETE DO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIÁS,
AOS dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um
(17/12/2021).
 

KLÉBER LUIZ MARRA
Prefeito de Caldas Novas – GO.

DECRETO

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
O Prefeito do Município de Caldas Novas, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, torna público o DECRETO nº
2462/2021 que “Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo
em comissão e dá outras providências”. GABINETE DO PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIÁS, AOS dezessete
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (17/12/2021).
 

KLÉBER LUIZ MARRA
Prefeito de Caldas Novas – GO.

DECRETO

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
O Prefeito do Município de Caldas Novas, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, torna público o DECRETO nº
2463/2021 que “Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo
em comissão e dá outras providências”. GABINETE DO PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIÁS, AOS dezessete
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (17/12/2021).
 

KLÉBER LUIZ MARRA
Prefeito de Caldas Novas – GO.

PORTARIA

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
O Secretário de Fazenda e Gestão Pública, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, torna público a Portaria: 780/2021, que “Revoga portaria
de diária para viagem nº 744/2021 e dá outras providências.”. GABINETE

Á Ú

DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA DE CALDAS
NOVAS, ESTADO DE GOIÁS, 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

EDESIO JUNQUEIRA DE MORAIS.
SECRETÁRIO DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA DE CALDAS

NOVAS

PORTARIA

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
O Secretário de Fazenda e Gestão Pública, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, torna público as Portarias: 757/2021, 758/2021,
759/2021, 760/2021, 761/2021, 762/2021, 763/2021, 764/2021, 765/2021,
766/2021, 767/2021, 768/2021, 769/2021, 770/2021, 771/2021, 772/2021,
773/2021, 774/2021, 775/2021, 776/2021, 777/2021, 778/2021, 779/2021,
que “Dispõe sobre diária de viagem dá outras providências.”. GABINETE
DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA DE CALDAS
NOVAS, ESTADO DE GOIÁS, 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

EDESIO JUNQUEIRA DE MORAIS.
SECRETÁRIO DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA DE CALDAS

NOVAS

DEMAE
CONTRATO

TERMO ADITIVO VI, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º
162/2017.

 
Contrato Nº: 162/2017
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE CALDAS NOVAS
CONTRATADA: J-TECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE: LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 053/2017, Pregão Presencial
VIGÊNCIA: De 01 de Janeiro de 2022 à 31 de Dezembro de 2022.

 
 

RAFAEL MARRA E SILVA
Diretor Geral do DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto

CONTRATO

TERMO ADITIVO V, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 007/2018.

 
Contrato Nº: 007/2018
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE CALDAS NOVAS
CONTRATADA: TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
INSCRITA NO CNPJ/MF: Nº09.238.990/0001-75
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA

Ã Ã Ã

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 128/2018   Município de Caldas Novas - GO
Código de Verificação: 20211639745177     Token de Segurança: 4AD7F630-5F37-11EC-974F-A986F35D94AA
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ESTIMATIVA DE IMPACTO
oRÇAM ENTARIO-FI NANCEI RO

lnformamos que consta na Lei Orçamentária do ano de 2022 a seguinte dotação orçamentária:

Com valor estimado em R$ 427.341,28 (quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e

um reais e vinte e oito centavos), que existe saldo suficiente para acudir a despesa com a

convocação de 09 (nove) novos servidores, sendo 05 (cinco) agentes municipais de transito 01

(um) topografo e 03 (três) fiscal de postura e edificações, através da convocação no 00112022

ADM, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Transito, sem prejuízo das outras

despesas obrigatorias que nela deverão ser empenhadas.

Ressaltamos que a referida despesa será gerada na ficha 20221769 e 20220306, conforme

dotação orçamentária disponibilizada no quadro acima, e que a mesma possui saldo

orçamentário suficiente para cobertura da contratação.

lníorma ainda para fins de atendimento ao disposto no inc.lldo art.16 da Leide Responsabilidade

Fiscal que a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e
compatibilidade com o PPA e com a LDO do Município.

Seção de Contabilidade,

Caldas Novas - GO, 06 de janeiro de 2022.

SMT SUPERINTENDENCIA
MUNICIPAL DE TRANSITO

18.1801 .15.122.7001 .80'r4.31901 1 .100 -
VENCI MENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL

MANUTENÇAO DA SECRETARIA 03.0354. 15.452.7016.81 1 3.31 90'1 1 .1 00 -
VENCI MENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOALDE OBRAS E HABITAÇAO

Avenida Orcalino Santos, 283 - Telefones (064) 3454 - 3500 ou (064) 3454 - 3558 - Caldas Novas - GO
cNPJ 01.787.506/0001-ss
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IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANANCEIRO SOBRE AS DESPESAS DE PESSOAL

| - TMPACTO SOBRE O ORçAMENTO -2022

Dotação orÇamentária inicial - pessoal e encargos sociais em 2022

Despesa estimada com pessoal e encargos sociais - janeiro a dezembro de 2022 - sem a

convocação proposta
AUMENTO de gastos com pessoal ocasionaldo pela realizaçáo do aumento

Despesa estimada com pessoal e encargos sociais - janeiro a dezembro de2022 - com o

aumento proposto

Saldo da dotação orçamentária

Valor a suplenre rrtar ató deze nrbro 2022

Saldo final da dotaçâo orçarnentaria ent 2022

II . IMPACTO ESTIMADO SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2022

Receita corrente Liquida REALIZADA até Dezembro de 2021 (3o quadrimestre)

Gasto total com pessoal acumulado REALIZADO janeiro a dezembro de 2021 (3' quadrimestre)

Percentual (%)

Receita Corrente Liquida ESTI|ADA para 2022

Valores das Despesas TOTAL com Pessoal ESTIMADOS até Dezembro de 2022
Percentual ESTIMADO de gastos com pessoal até dezembro de 2022 - SEM o aumento proposto

AUMENTO de gasto com pessoal ocasionado pela realizaçáo do aumento proposto

Gastos totais com pessoal projetados para o exercicio de 2022 com o aumento proposto

Percentual ESTIMADO de gastos com pessoal para2022 com o aumento proposto

lndice de aumento de gastos ocasionado pela ralização da convocação proposta

179.769,129,63

192.658.137,79

427.341 ,29

193.085.479,08

(13.316.34e,45)

1 3.316.349,45
0,00

344.131 .185,91
í 92.658.1 37,79

5 5.98

376.823.648,57

210.960.660,88
5 5.98

427.341,29
211.388.002,17

56.10

0,12%

Os calculos foram realizado com projeção no aumento de 9,5% para os servidores , a partir do mês de janeiro

de 2022,o qual ocasionará uma despesa no montante de R$ - 18.330.552,27 (Dezoito milhoes, trezentos e trinta mil,

quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), bem como levando em consideração a atual despesa com

pessoal reíerente ao exercicio de 2021 ultrapassando o limite pudencial e limite maximo da ordem de 55,98%.

Diante do exposto, tendo em vista a extrapolação do limite máximo de pessoal, e que a mesma compromete o

limitededespesascompessoal., ficando claroque arealizaçáodoprocessoseletivoextrapola oíndiceestabelecido

pela legislação, portanto aÍetará o equilibrio da despesa com pessoal. Dessa forma entendemos que não existe

condições Orçamentárias e Financeiras para realização do processo proposto pela administração, sem proporcionar o

desequilíbrio orçamentárlo e financeiro, bem como comprometer o limite de gastos com pessoal do municipio de Caldas

Novas,desrespeitando dessa forma as exigências constitucionais e as previstas na LC 101/2000 - Lei de

Resposabilidade Fsical.

Caldas Novas - GO, 06 de janelro de 2022

BENTO DA SILVA
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