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DESPACHO ADMINISTRATIVO 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, ESTADO 

DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de demais dispositivos de 

regência; 

 

CONSIDERANDO que o controle que a Administração 

Pública exerce sobre os seus atos é caracterizado pelo princípio 

administrativo da autotutela administrativa; 

 

CONSIDERANDO que, caso o ato administrativo seja 

praticado sem a observância de quaisquer um dos cinco 

elementos principais que o compõe, quais sejam competência, 

forma, objeto, motivo e finalidade, estará ele viciado; 

 

CONSIDERANDO que são nulos os atos lesivos ao 

patrimônio nos casos de incompetência, vício de forma, 

ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de 

finalidade; 

 

CONSIDERANDO que a Administração Pública pode 

declarar a nulidade dos seus próprios atos, bem como, também, 

pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os 

tornem ilegais, conforme súmula 346 e súmula 473 do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

RESOLVE anular todos os atos administrativos oriundos do 

Edital nº 001/2020-SEMED, cujo objeto é o processo de opção 

para ampliação de jornada de trabalho do Magistério para 40h 

semanais – Ampliação de jornada de trabalho para Professor da 

Rede Municipal de ensino, integrante do Plano de Carreira, 

Cargos e Vencimentos do Magistério Público do Município de 

Lago Verde/MA, do subgrupo do Magistério do Quadro 

Permanente da SEMED do Ensino Fundamental Regular de 

Professor. 

 

Deem-se ciências, registre-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE LAGO VERDE, ESTADO 

DO MARANHÃO, EM 05 DE AGOSTO DE 2020. 

 

FRANCISCO CLIDENOR FERREIRA DO NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 
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