DECRETO Nº. 211/2014 – GPMNP

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO
DO DECRETO Nº 103/2013, QUE
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO
DE
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL,
APROVADA
NO
CONCURSO
PÚBLICO
Nº
001/2012
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO –
ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município e Constituição Federal, RESOLVE:

CONSIDERANDO a medida de revogação por motivos relevantes
ao interesse público, procurando evitar danos irreparáveis;
CONSIDERANDO a viabilidade jurídica de revogação de atos
administrativos;
CONSIDERANDO a possibilidade de a Administração Pública
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios e/ou indícios que os
tornam ilegais, consoante orientação da Súmula 473, do Supremo
Tribunal Federal:
“A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.” (grifamos)
CONSIDERANDO que a NOMEAÇÃO da Senhora LUCENI
CAMPOS DOS SANTOS ocorreu de forma irregular, conforme parecer
jurídico, parte integrante deste, exarado pelo Dr. Antonio Bove Filho,
Procurador Municipal, haja vista que na data de sua posse, a mesma
deixou de apresentar documento exigido em lei e no Edital do Concurso
001/2012:

“Cargos da Secretaria Municipal de Educação:
Número: 04;
Cargo: Professor;
Habilitação Profissional – Pré-requisitos: I –
Professor: Curso Superior de Licenciatura
Plena em Pedagogia ou em Área Específica
para o exercício da docência na educação básica.
Número de Vagas: - Artes: 04
Salário Base: - Superior: R$ 2.031,40” (grifamos).
CONSIDERANDO, ainda, que a documentação apresentada pela
aprovada diverge daquela exigida em edital, DECRETA:

Art. 1º - Revoga integralmente o Decreto nº 103/2013, expedido no
dia 08 de abril de 2013, pelo representante do Poder Executivo, que
nomeia servidora pública municipal aprovada no concurso público nº
001/2012 no Município de Novo progresso.
Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial
o Decreto nº. 103/13.
Art. 3º - Este Decreto retroage seus poderes a data de 31 de agosto
de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 15 dias do mês de
setembro de 2014.

OSVALDO ROMANHOLI
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
___________________________
Augusto Alves de Oliveira
Secretário M. de Administração

