
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 
EDITAL Nº 01/2013 

 

ANULA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 02/2012; 
REGULAMENTA O PROCEDIMENTO INERENTE A DEVOLUÇÃO DO 
VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES E DÁ OU TRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
RICARDO ANDRÉ DE AZEREDO , Prefeito Municipal de Vale Verde, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o que segue: 
 
 

I – DA ANULAÇÃO DO CERTAME:  
 
Considerando a RECOMENDAÇÃO Nº 01/2012 expedida pelo Ministério Público do Rio Grande 

do Sul, por intermédio da Promotoria de Justiça de General Câmara, recomendando a anulação do 
Concurso Público nº 02/2012, posto a afronta a diversos dispositivos legais, ali expressos;  

 
Considerando a inexistência de recursos financeiros capazes de suportar as despesas 

decorrentes da investidura nos cargos objeto do Certame, afrontando inclusive o disposto no caput do Art. 
21 a Lei Complentar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);  

 
Considerando que tal Concurso abria 35 vagas, em 26 Categorias Funcionais diversas, ensejando 

o direito objetivo de nomeação àqueles que lograssem aprovação no mesmo, dentro dos limites de tais 
vagas, e, que não existiriam recursos para cobertura de tais despesas;  

 
Considerando que a época, era vedado a aumento de despesas com pessoal, posto tratar-se dos 

últimos cento e oitenta dias de mandato do então Gestor Municipal, fulcro no art. 21, § único da Lei 
Complementar nº 101/2000; 

 
Considerando que a época (Período Eleitoral), era vedado a nomeação de servidores, nos três 

meses que antecediam o Pleito, até a posse dos eleitos, fulcro no art. 73, V da Lei nº 9.504 de 30 de 
Setembro de 1997;  

 
Considerando que os atos administrativos em questão, ensejaram consideráveis suspeitas sobre 

a lisura do Certame e interesses do então Gestor, acarretando a anulação do CONCURSO 01/2012, e, até 
mesmo a propositura da Ação Cautelar de nº 099/1.12.0000345-5, refletindo no subsequente (CONCURSO 
02/2012), posto que, tais vedações também se apresentavam;  

 
Considerando que tal Gestor, mesmo instado pelo Ministério Público, em 27AGOSTO2013, via 

citada RECOMENDAÇÃO, a anular este Concurso, quedou-se inerte, transferindo tal ônus ao atual Prefeito, 
o qual necessitou criteriosamente avaliar a questão, as carências de pessoal da municipalidade e a 
disponilbilidade de recursos financeiros para o provimento de cargos públicos;  

 
Considerando que, o resultado de todas as diligencias adotadas, resultou na conclusão de ser 

ABSOLUTAMENTE IMPOSSÍVEL  ao Município de Vale Verde, suportar as despesas decorrentes do 
provimento dos cargos em questão, situação corroborada por Relatório de Gestão Fiscal, dando conta de 
que as despesas com pessoal extrapolariam o Limite Máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;  

 
Considerando que aos olhos do atual Prefeito Municipal, as carências de pessoal não 

correspondem a integralidade dos Cargos abrangidos por tal Concurso, por sí só, constituindo-se em razão 
de relevante interesse público para revogação do Certame;  

 
 

RESOLVE: 
 

  1º - ANULAR  o CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012, em decorrência das ilegalidades suscitadas 
e/ou REVOGÁ-LO  por razões de interesse público; cancelando definitivamente sua realização;  



 
  2º - DETERMINAR a imediata identificação das carências de pessoal existentes, para fins de 
realização de Concurso Público, a ser realizado com a observância de todas disposições legais e princípios 
norteadores da Administração Pública, aplicáveis;  
 
  3º - RESCINDIR, o Contrato mantido com a empresa que realizaria todos os atos inerentes ao 
Certame.  
 
 

II – DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS INSCRIÇÕES:  
 
 
Considerando tudo quanto exposto no ‘item I’ do presente Edital e a anulação do CONCURSO Nº 

02/2012, com cancelamento definitivo do mesmo;  
 
Considerando que muitas das Categorias Funcionais (Cargos) abarcadas por tal Certame não 

serão objeto daquele que vier a ser realizado, e que, para outras tantas não serão abertas vagas, possuindo 
somente caráter de Cadastro de Reserva, destinado a suprir eventuais futuras carências;  

 
Considerando ser direito de todos os candidatos que pagaram a taxa de inscrição, reaverem tais 

valores, porquanto o motivo que ensejou o pagamento não mais persiste com a anulação do Concurso;  
 

 RESOLVE: 
 

  1º - AUTORIZAR  a devolução dos valores das inscrições, com observância do procedimento 
especificado no ‘item III” do presente Edital;  
 
 2º - DETERMINAR a adoção de todos os procedimentos administrativos necessários à 
operacionalização do ato, com alocação de recursos para suportar as despesas decorrentes, objetivando o 
ressarcimento de todos os interessados, ainda no presente exercício. 
 
 

III – DO PROCEDIMENTO DE DEVOLUÇÃO: 
 

 Considerando que os levantamentos preliminares dão conta de 735 candidatos a serem 
ressarcidos;  
 
 Considerando a existência de somente duas instituições financeiras, com possiblidade de 
transferência eletrônica de valores por parte do Município, e, que tais transferências devem observar o fluxo 
de Caixa (saldo) das respectivas Contas Correntes;   
 
 Considerando que os valores a serem ressarcidos aproximam-se de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) , e, que as devoluções devem ser efetivadas sem prejuízos aos serviços públicos, mas igualmente, 
sem prejuízo aos Candidatos a serem ressarcidos;  
 

RESOLVE: 
 

  1º - DEFINIR, que as devoluções dar-se-ão sob uma das seguintes formas: 
 
 - Transferência Eletrônica ou Depósito em conta corrente do candidato (deve ser titular da Conta), 
única exclusivamente junto aos Bancos do Brasil e Banrisul; ou,  
 
 - Retirada junto a Tesouraria do Município, em período determinado; ou ainda 
 
 - Depósito em conta de terceiros, junto a tais instituições financeiras, desde que o Candidato a ser 
ressarcido encaminhe ao Município Declaração Expressa com firma reconhecida por autenticidade, 
autorizando o crédito na conta que informar. 
 
 2º - REGULAMENTAR  o procedimento administrativo de devolução dos valores referentes a Taxa 
de Inscrição, definindo que os interessados deverão proceder da seguinte forma: 



 
  a) Encaminhar solicitação, conforme formulário anexo , POR MEIO ELETRÔNICO, para o 
seguinte endereço: fazenda@valeverde.rs.gov.br, contendo: 
 
 - Qualificação: nome, número do CPF, documento de identificação, endereço, telefone de contato, 
e, e-mail;  
 
 -  Cargo ao qual se inscreveu;  
 
 - Forma pela qual pretende obter a devolução, nos termos do ‘item 1º’ supra;  
  
 - Se possível: número da inscrição e o Comprovante do Ato de Inscrição e Pagamento da 
respectiva Taxa (Escanear e enviar anexo a solicitação );  
 
 b) Obter quaisquer informações que entenderem necessárias, via endereço eletrônico informado 
ou Fone: (51) 9658-9578, (favor priorizar contato por e-mail );  
 
  
 3º - ESTABELECER OS SEGUINTES CRITÉRIOS PARA AS DEV OLUÇÕES: 
 
 a) As solicitações serão recebidas via e-mail informado, a contar de 01OUT2013, acusando-se seu 
recebimento; e, manter-se-á tal procedimento pelo prazo mínimo de três meses;   
 
 b) Informar-se-á, em até 15 (quinze) dias , se o pedido encontra-se em condições de ser atendido 
(DEFERIDO), ou, se alguma documentação complementar deverá ser apresentada pelo solicitante;  
 
 c) Aos pedidos devidamente instruídos, e, aptos à devolução, informar-se-á a data em que 
ocorrerá o crédito dos valores ou em que estes estarão disponíveis para retirada;  
 
 d) Salvo motivo de força maior, devidamente comunicado aos solicitantes, todas as devoluções 
deverão ser atendidas ainda no presente exercício, desde que, enviadas com a antecedência de 15 (quinze) 
dias de seu término;  
 
 e) Possuirão prioridade as devoluções via transferência eletrônica e depósitos em conta corrente, 
reiterando, exclusivamente para as instituições financeiras referidas (Banrisul e Banco do Brasil); as demais, 
observar-se-ão a ordem de solicitação (desde que atendidos os requisitos necessários);  
 
 f) Terão prioridade de devolução, os solicitantes que apresentarem o Comprovante de Inscrição e 
de Pagamento da Taxa correspondente, tendo em vista que tal proceder evita maiores diligências internas 
para certificar a efetiva quitação da Taxa.  
 
 

IV – DA DIVULGAÇÃO: 
 
   Como forma de divulgação do presente Edital, determina-se a publicação de Extrato do mesmo, 
junto a Imprensa Oficial do Município; junto a Imprensa Regional (Folha do Mate e Gazeta do Sul); e, 
disponibilizando-o na íntegra junto ao Painel de Divulgação, afixado no prédio da Prefeitura, sito a Rua 
Frederico Trarbach, 655 – Centro – Vale Verde/RS – CEP: 95.833-000 (endereço para envio das 
declarações); junto a página oficial do Município (www.valeverde.rs.gov.br ), e, se possível, no site da 
empresa que realizaria o Certame (www.premier concursos.com.br ).  
 
 Vale Verde, 27 de setembro de 2013.  
 
 
 RICARDO ANDRÉ DE AZEREDO 
                         Prefeito Municipal 
        APROVADO:  
 
         MARLON ALDROVANDI DENARDI 
                     OAB/RS 39.002 



ANEXO ÚNICO 
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO 
 

NOME:  
 
 
ENDEREÇO (rua): 

 
Nº: 

 
CIDADE: 

 
BAIRRO: 

 
CEP: 

 
CPF: 

 
D.I.: 

 
E-MAIL: 

 
FONE: (      ) 

 
Nº. DA INSCRIÇÃO:  

 
CARGO: 

OPÇÃO 
DE DEVOLUÇÃO: 

                                               

 
DADOS DA CONTA BANCÁRIA: 
 
TITULAR (nome):  
 
BANCO: 
 
AGÊNCIA:  
 
CONTA CORRENTE: 
 

 
(     ) DEPÓSITO EM CONTA DO TITULAR 
 
(     ) RETIRADA NA TESOURARIA 
 
(   ) DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO (OBS.: Mediante 
remessa de Declaração Expressa com firma reconhecida por 
autenticidade, autorizando o crédito na conta que informar, a 
ser remetida pelo Correio para a Prefeitura). 

 

 
 
 
 

CAMPOS DE USO INTERNO DO MUNICÍPIO (não preencher) 
 
DATA DA SOLICITAÇÃO: 

 
VALOR DA RESTITUIÇÃO – R$: 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
DATA DA APROVAÇÃO: VISTO DA ENCARREGADA DA ANÁLISE: 

 
 
DEFIRO E AUTORIZO O EMPENHO:                                                                                                 

Ricardo André de Azeredo         
                                                                               Prefeito Municipal 

 
DATA: 

  


