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"Homologa o relatório que especifica, 
autoriza a realização de concurso público 
e nomeia a respectiva comissão., e dá 
outras providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no 
uso das atribuições lhes conferidas pelo art. 69, incisos II, VII e VIII, da Lei Orgânica 
Municipal, e ainda, considerando o relatório conclusivo do levantamento de vagas em 
cargos públicos efetivos na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Japorã, 
elaborado pela Comissão criada e nomeada pela Portaria n.° 174, de 21 de outubro de 
2021; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica homologado o relatório final da comissão criada e nomeada pela Portaria 
n.° 174, de 21 de outubro de 2021, acerca das vagas dos cargos públicos efetivos da 
Prefeitura de Japorã, a serem preenchidas através de concurso público. 

Art. 20  - Fica autorizada realização de concurso público de provas e títulos para o 
preenchimento das vagas identificadas no relatório homologado no artigo anterior e 
formação de cadastro de reserva para preenchimento de vagas futuras, observadas as 
disponibilidades econômica e financeira, assim como, a necessidade administrativa e a 
limitação legal de despesa com pessoal. 

Art. 31  - Os cargos a serem ofertados e o respectivo quantitativo de vagas, seja para 
preenchimento, seja para formação do cadastro de reserva, serão especificados no 
edital do concurso, juntamente com as demais informações necessárias. 

Art. 4° Caberá à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a responsabilidade 
pela realização do concurso público autorizado por este Decreto, a quem ficam 
delegadas atribuições concorrentes com o Prefeito Municipal para baixar as respectivas 
normas, mediante publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos. 

Art. 5° Fica instituída Comissão Organizadora de Concurso Público, encarregada, sob a 
supervisão da Secretaria de Administração e Finanças, da prática de atos preparatórios 
e da adoção de providências necessárias e tendentes à realização do certame. 
Parágrafo único. A participação na Comissão Organizadora de Concurso Público será 
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerado. 

Art. 6° A Comissão Organizadora de Concurso Público será composta pelos seguintes 
membros: 
- Carlos Alberto Furlanetto, titular do cargo de advogado, mat. 517747; 

II - Lilian Ariane das Silva de Meio, assistente administrativo, mat. 518047; 
III - Nivaldo Dias Lima, Secretário Municipal de Administração, mat. 500135; 
IV - Rildo Aparecido Alves Martins, titular do cargo de Enfermeiro, mat. 819; 
V - Luciana Bento Soares Crepusculi, Diretora de Departamento, mat. 199. 

Art. 71  São atribuições da Comissão Organizadora de Concurso Público: 
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- acompanhar o processo de escolha e contratação da instituição responsável 
pela elaboração e aplicação do concurso público; 
II - supervisionar todo o processo, inclusive a elaboração e revisão do edital de abertura 
do certame; 
III - requisitar dos setores competentes as informações e dados necessários ao 
desempenho de suas competências; 
IV - responder às solicitações da Secretaria de Administração e Finanças e do Gabinete 
do Prefeito sobre o andamento das providências pertinentes ao escopo deste Decreto; 
V - submeter à aprovação do Gabinete do Prefeito e da Secretaria de Administração e 
Finanças o resultado de seus trabalhos, bem como qualquer matéria cujo exame prévio 
superior entenda necessário; 
VI - prestar esclarecimentos aos órgãos de controle externo a respeito do andamento 
do processo; 
VII - exercer outras competências correlatas a suas atribuições. 

Art. 80  Todos os envolvidos na realização do Concurso Público autorizado por este 
Decreto deverão velar pela observância dos Princípios Constitucionais da Administração 
Pública (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência), bem como, 
o sigilo das provas e objetividade dos critérios de julgamento, de modo a assegurar a 
igualdade entre os participantes, sob pena de responsabilização. 

Art. 91  A Comissão deverá envidar esforços para conclusão do certame, 
preferencialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da publicação do 
presente Decreto. 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS. 

NJOTTI 
Prefeito Municipal 
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DECRETO N° 1.605, DE 15 DE JUNHO DE 2022 

"Homologa o relatório que especifica, autoriza a realização de concurso público e nomeia a respectiva comissão., e dá 
outras providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições lhes conferidas 
pelo art. 69, incisos II, VII e VIII, da Lei Orgânica Municipal, e ainda, considerando o relatório conclusivo do levantamento 
de vagas em cargos públicos efetivos na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de ]aporã, elaborado pela 
Comissão criada e nomeada pela Portaria n.° 174, de 21 de outubro de 2021 

DECRETA: 

Art. 10 - Fica homologado o relatório final da comissão criada e nomeada pela Portaria n.° 174, de 21 de outubro de 
2021, acerca das vagas dos cargos públicos efetivos da Prefeitura de Japorã, a serem preenchidas através de concurso 
público. 

Art. 20 - Fica autorizada realização de concurso público de provas e títulos para o preenchimento das vagas identificadas 
no relatório homologado no artigo anterior e formação de cadastro de reserva para preenchimento de vagas futuras, 
observadas as disponibilidades econômica e financeira, assim como, a necessidade administrativa e a limitação legal de 
despesa com pessoal. 

Art. 30 - Os cargos a serem ofertados e o respectivo quantitativo de vagas, seja para preenchimento, seja para formação 
do cadastro de reserva, serão especificados no edital do concurso, juntamente com as demais informações necessárias. 

Art. 40  Caberá à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a responsabilidade pela realização do concurso 
público autorizado por este Decreto, a quem ficam delegadas atribuições concorrentes com o Prefeito Municipal para 
baixar as respectivas normas, mediante publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos. 

Art. 50  Fica instituída Comissão Organizadora de Concurso Público, encarregada, sob a supervisão da Secretaria de 
Administração e Finanças , da prática de atos preparatórios e da adoção de providências necessárias e tendentes à 
realização do certame. 

Parágrafo único. A participação na Comissão Organizadora de Concurso Público será 
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerado. 

Art. 60  A Comissão Organizadora de Concurso Público será composta pelos seguintes membros: 

1 - Carlos Alberto Furlanetto, titular do cargo de advogado, mat. 517747; 

II - Lilian Ariane das Silva de Meio, assistente administrativo, mat. 518047; 

III - Nivaldo Dias Lima, Secretário Municipal de Administração, mat. 500135; 

IV - Rildo Aparecido Alves Martins, titular do cargo de Enfermeiro, mat. 819; 

V - Luciana Bento Soares Crepusculi, Diretora de Departamento, mat. 199. 

Art. 70  São atribuições da Comissão Organizadora de Concurso Público: 

- acompanhar o processo de escolha e contratação da instituição responsável 
pela elaboração e aplicação do concurso público; 

II - supervisionar todo o processo, inclusive a elaboração e revisão do edital de abertura do certame; 

III - requisitar dos setores competentes as informações e dados necessários ao desempenho de suas competências; 

IV - responder às solicitações da Secretaria de Administração e Finanças e do Gabinete do Prefeito sobre o andamento 
das providências pertinentes ao escopo deste Decreto; 

V - submeter à aprovação do Gabinete do Prefeito e da Secretaria de Administração e Finanças o resultado de seus 
trabalhos, bem como qualquer matéria cujo exame prévio superior entenda necessário; 

VI - prestar esclarecimentos aos órgãos de controle externo a respeito do andamento do processo; 

VII - exercer outras competências correlatas a suas atribuições. 

Art. 80  Todos os envolvidos na realização do Concurso Público autorizado por este Decreto deverão velar pela observância 
dos Princípios Constitucionais da Administração Pública (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 
Eficiência), bem como, o sigilo das provas e objetividade dos critérios de julgamento, de modo a assegurar a igualdade 
entre os participantes, sob pena de responsabilização. 

Art. 90  A Comissão deverá envidar esforços para conclusão do certame, preferencialmente, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias contados da publicação do presente Decreto. 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE 
JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

PAULO CESAR FRANJOTTI 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Erleide Pereira Coutinho 

Licitação 
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO N.° 088/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO n° 077/2021. 
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