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TORNA PÚBLICA A SUSPENSÃO DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO 
PÚBLICO N° 001/2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO o reconhecimento da ocorrência de estado de calamidade 
pública em âmbito federal, em razão da emergência de saúde pública de 

importância internacional relacionada ao Coronavírus (Covid-19), por meio do 

Decreto Legislativo n° 06 de 2020, publicado em 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO as disposições do art. 10 da Lei Complementar n° 173, de 

27 de maio de 2020, que determina em todo o território nacional a suspensão dos 
prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação 

do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, até o término da vigência do 
estado de calamidade pública estabelecido pela União; 

CONSIDERANDO que o período compreendido entre a vigência do Decreto 
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020 até o término da vigência do referido 

decreto, remanesceu o prazo de 57 (cinquenta e sete) dias para expirar o concurso, 

com prazo fatal de validade, após a suspensão, em 26/02/202 1; 

CONSIDERANDO que as disposições da Lei Complementar no 173, de 27 de 
maio de 2020 são auto aplicáveis a todas as unidades da Federação; 

DECRETA: 

Art. 1 Fica reconhecida a suspensão do prazo de validade do concurso 

público n° 001/2017, o qual estava devidamente homologado na data da publicação 
do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, conforme determinado em 
todo o território nacional pelo art. 10 da Lei Complementar n° 173, de 27 de maio 
de 2020. 

Art. 2° As nomeações dos candidatos, cujos nomes constem na relação de 

homologação do resultado final do Concurso Público, somente poderão ser 

realizadas para fins de reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, nos 

termos do art. 8°, inciso IV da Lei Complementar n° 173, de 27 de maio de 2020. 

Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas-PA, 10 de fevereiro de 2021. 
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