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PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 61/2018, de 28 de outubro 

de 2018. 

 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de 

validade de concurso público para 

provimento de cargos na estrutura do 

Poder Executivo do Município de 

Santa Rita, de que trata o Edital nº 

001/2016, de 24 de maio de 2016, e dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, no 

uso das suas atribuições legais previstas no inciso V do art. 

56 da Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO que o concurso público para o 

provimento de cargos da área da educação na estrutura do 

Poder Executivo do Município de Santa Rita, de que trata 

o Edital nº 001/2016, retificado e republicado por 

incorreção em 24 de maio de 2016. 

 

CONSIDERANDO que o concurso público foi 

homologado pelo Decreto Municipal nº 021/2016, de 04 

de novembro de 2016, publicado em 10 de novembro de 

2016 no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM) 

nº 573; 

 

CONSIDERANDO os termos do art. 2º do Decreto 

Municipal nº 021/2016 e do item 4 do Capítulo IX do 

Edital nº 001/2016, os quais dispõem que o concurso 

público tem o prazo de validade de dois anos, a contar da 

data da publicação de sua homologação, se encerrando, 

portanto, no dia 10 de novembro de 2018; 

 

CONSIDERANDO que o prazo de validade do concurso 

público pode ser prorrogável uma vez, por igual período, 

conforme previsão do art. 2º do Decreto Municipal nº 

021/2016 e item 4 do Capítulo IX, do citado Edital, 

dispositivos em consonância com o inciso III do art. 37 da 

Constituição Federal e com os inciso III do art. 61 da Lei 

Orgânica do Município de Santa Rita; 

 

CONSIDERANDO que a prorrogação do certame não 

implica impacto orçamentário e financeiro, o que impede 

atualmente deste Município de efetivar as convocações, 

nomeações e posse dos candidatos aprovados dentro do 

número de vagas previstas no edital do concurso, cujo 

resultado definitivo foi publicado no DOEM nº 576A, de 

23 de novembro de 2016. 

 

CONSIDERANDO a consolidada jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, no sentido de que “dentro do prazo 

de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação dos 

candidatos aprovados dentro do número de vagas 

previstas no edital do concurso” (STF – RE 598099). 

 

CONSIDERANDO o atendimento aos princípios que 

regem a Administração Pública previstos na Constituição 

Federal, bem como os critérios de oportunidade, 

conveniência e necessidade, devidamente motivados; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Prorrogar, por dois anos, o prazo de validade do 

concurso público para provimento de cargos na estrutura 

do Poder Executivo do Município de Santa Rita, de que 

trata o Edital nº 001/2016, retificado e republicado por 

incorreção em 24 de maio de 2016, a contar a partir do dia 

10 de novembro de 2018. 

 

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

publicação, revogadas todas as disposições em contrário. 

 

Publique-se. 

Dê-se ciência. 

 

Santa Rita, Paraíba, 28 de outubro de 2018. 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito 

 

 

Secretaria de Finanças 

 

EDITAL 01.42302013 

 

EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO 

ADMINISTRATIVA EM PROCESSO FISCAL 

O Departamento de Julgamento de Processos Fiscais, com 

fundamento no artigo 264 da LC 10/2008, utilizado de 

forma subsidiária, NOTIFICA o contribuinte MARIA DA 

PENHA NUNES DA SILVA – ME (UNICAPRO), da 

decisão emanada do processo administrativo 4230/2013 

que concluiu às folhas 10 por: "Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o Auto de Infração lavrado sob nº 

11501166/2013001, em desfavor da parte AUTUADA, 

no valor de 610,00 (seiscentos e dez reais e noventa 

centavos), devendo o montante ser atualizado por ocasião 

do pagamento. Fica a parte autuada intimada a efetuar o 

pagamento da importância atualizada do(s) valor(es) no 

Auto de Infração supracitado, dentro do prazo de 30 dias, 

conforme determina o Art. 289 da Lei Complementar nº 

10/2008 do Município de Santa Rita - PB. Decorrido o 

prazo supra, e não constar pagamento do referido débito 

ou solicitação de parcelamento, pela parte autuada, será 

inscrita em DÍVIDA ATIVA e encaminhado 

imediatamente à PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO para a cobrança judicial." Original assinado 
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por Marcelo de Sales Cavalcante, Departamento de 

Julgamento de Processos Fiscal, Portaria: 418/2018. 

Informações adicionais: CNPJ: 16.668.081/0001-32, com 

sede da empresa em local incerto e não sabido, antes 

estabelecida na praça MONSENHOR RAFAEL DE 

BARROS, número 61, Centro de Santa Rita/PB. 

 

 

Secretaria de Administração 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Aviso 

Pregão Presencial nº 034/2018 

Processo n° 131/2018 

 

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público aos interessados 

que às 13:00 do dia 20 de novembro de 2018, realizará 

o Pregão Presencial 034/2018, para CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS 

ARTESIANOS TUBULARES, VISANDO 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA/PB. O Edital poderá ser retirado na sede 

da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita, PB, Praça Getúlio Vargas, n° 

40B, centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 

horas ou através do link 

http://licitacoes.santarita.pbgov.br/category/editais/. 

 

Santa Rita, 08 de novembro de 2018. 

 

Maria Neuma Dias Chaves 

Pregoeira - CPL/PMSR 
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