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DECRETO MUNICIPAL N. 45/2020. 

 

DECRETA A REVOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

ABERTO PELO EDITAL N. 01/2020 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, 

combinado com a Sumula 473 do egrégio Supremo Tribunal Federal e,  

 

CONSIDERANDO que o Município instaurou Processo Seletivo para admissão de 

pessoal em caráter temporário para atendimento a situações temporárias e de excepcional 

interesse público; 

 

CONSIDERANDO que após o lançamento do referido Edital foram necessárias 

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, adotadas, no âmbito estadual, pela edição dos Decretos nº 507 de 

16 de março de 2020, nº 509 de 17 de março de 2020; 515 de 17 de março de 2020 e 521, de 19 

de março de 2020 e 525, de 24 de março de 2020, que dispõem sobre as medidas de 

prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) e declara situação de 

emergência em todo o território catarinense e decretação de quarentena pelo período de 14 

(quatorze) dias, inclusive proibindo o trânsito interestadual e demais limitações que se 

aplicam à administração municipal; 

 

CONSIDERANDO as medidas que foram adotadas em âmbito municipal conforme 

Decretos Municipais nº. 32/20, 36/2020 e Decreto 42/2020. 

 

CONSIDERANDO que diante destas circunstâncias supervenientes, imprevistas e de 

alcance incalculável no momento da expedição do Edital n. 01/2020 que abriu o seletivo em 

questão, a administração municipal viu-se obrigada a readequar a gestão administrativa de 

pessoal e redirecionamento do seu orçamento para cobrir despesas atreladas à situação 

emergencial enfrentada, não se fazendo mais necessária, tão pouca oportuna, a continuidade 

do processo seletivo em questão; 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com a Súmula 473 do egrégio Supremo 

Tribunal Federal, “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 

de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
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por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”; 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica revogado o Edital de Processo Seletivo n. 001/2020, de 18 de fevereiro de 

2020, com a consequente devolução integral do valor relativo à taxa de inscrição, 

mediante depósito em conta poupança/corrente de titularidade do respectivo 

candidato. 

 

Art. 2º. A devolução do valor previsto no §1º deste decreto deverá ocorrer mediante 

formulário de requerimento, constante no Anexo I do presente decreto, no prazo 

máximo de 30(trinta) dias, a partir do dia 01 de abril de 2020. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em 30 de 

março de 2020 - 68º ano da Fundação e 58º ano da Instalação. 

   

 

 

 

Claudio Junior Weschenfelder 

Prefeito Municipal 

Certifico que o presente Decreto Administrativo foi publicado e registrado nesta 

Secretaria em data supra. 

 

 

 

Franciane Baseggio 

Secretário de Administração e Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 
Avenida João Pessoa, 1265 - Centro | CEP: 89940-000| CNPJ: 83.027.045/0001-87 

(49) 36420122 | Fax: (49) 3642-0131 | www.guarujadosul.sc.gov.br 

ANEXO I 

 
Formulário de Requerimento de Devolução do Valor da Taxa de Inscrição 

 Eu ________________________________________________, portador do RG 

_____________________ e CPF _____________________, inscrito no Processo Seletivo 001/2020, 

para o cargo de __________________________________________, regido pelo Edital de Abertura 

nº 001/2020, solicito a devolução, por meio de depósito em conta corrente/poupança, abaixo 

indicada, do valor pago pela taxa de inscrição, para o referido Processo Seletivo, em virtude do que 

consta no Decreto Municipal nº 45/2020, que dispõe sobre a anulação do Processo Seletivo para 

provimento de cargos da prefeitura de Guarujá do Sul - SC.  

Anexo a este termo, cópia do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição. Os 

documentos relacionados podem ser enviados por meio eletrônico no email: 

tesouraria@guarujadosul.sc.gov.br, ou via física/ou postal no endereço: Avenida João Pessoa, 1265, 

centro, Guarujá do Sul – SC, CEP: 89940-000.  

1 – Dados Bancários:  

Nome do Titular da Conta: ______________________________________ 

CPF do Titular da Conta: _______________________________________  

Banco: _____________________________________________________  

Agência: _______________ Conta: ______________________________  

Tipo de Conta: _______________________________________________  

 

2 – Dados para Contato:  

Telefone: ____________________________________________________  

E-mail: ______________________________________________________  

 

 

_______________, _______ de ________________ de 2020. 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

mailto:tesouraria@guarujadosul.sc.gov.br

