
    DECRETO Nº 002 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018  
                       Prorroga prazo de validade de concurso público 
 

LUCILENE CABREIRA GARCIA MARSOLA, PREFEITA 
MUNICIPAL DE MACEDÔNIA, ESTADO DE SÃO PAULO, NA 
FORMA DA LEI. E T C . . .  
 
 
 
 

CONSIDERANDO QUE:  
 
Foi realizado concurso público de prova escrita e prova prática nesta Prefeitura com fixação de número de 
vagas, dentro do sistema anterior onde a aprovação significava expectativa de direito à nomeação, conforme 
as necessidades ocorrentes; 
Vários foram os cargos objeto do certame com as nomeações, posse e exercício segundo a oportunidade e 
conveniência da administração, dentro da efetiva necessidade;  
Alguns pretendentes que foram aprovados, contudo, não tiveram a nomeação deferida por ausência de 
necessidade. Contudo, pode ocorrer uma necessidade futura e, assim, candidatos poderão ser convocados; 
Vale ressaltar, ainda que a realização de novo concurso público implicará em despesas relevantes, o que deve 
ser evitado na atual situação de receita diminuta. 
 É competência da Prefeita, segundo a LOMM expedir decretos em cumprimento de lei, como no caso. 
Diante de tudo isso,  
 
D E C R E T A. 
 
Art. 1º. Nos termos da Lei Complementar nº 008/ de 01 de dezembro de 1992 que dispõe sobre o Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Macedônia, art. 18 caput fica o Concurso Público 
realizado em 2015, homologado em 04 de fevereiro de 2016, prorrogado pelo mesmo período de validade 
(dois anos), encerrando-se o prazo, que é único, em 04 de fevereiro de 2020.  
 
Art. 2º.  Com tal prorrogação não se permite a abertura de novo concurso enquanto houver candidato 
aprovado nesse concurso com prazo de validade não expirado.  
 
Art. 3º.   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
  Macedônia, 02 de fevereiro de 2018. 
 
 
  LUCILENE CABREIRA GARCIA MARSOLA 
                PREFEITA MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
CERTIDÃO. 
Certifico que o presente Decreto foi publicado por afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, de 
amplo acesso ao público e, ainda, no Diário Regional de Fernandópolis, de ampla circulação na região.  
 Macedônia, 02 de fevereiro de 2018. 
 
 

JOÃO GIMENES BARCIELA MARQUES 
CHEFE DO SETOR DE FINANÇAS, DESIG. CHEFE GABINETE. 


