
 

 

DECRETO nº 004/2021. 

 

Dispõe sobre a anulação de atos praticados pela 
gestão anterior no que se refere a ampliação de 
matrícula de professor embasada na portaria 057/2020 
– GP e edital de convocação n° 002/2020 de novembro 
de 2020. 

 

O Prefeito Municipal de Lago Verde – MA, no uso de suas atribuições legais e 

em conformidade com a Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais. 

 

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. 

 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 173 de 27 de maio 2020, que 

Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 

(Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e que, torna nulo, 

de pleno direito, atos que provoque aumento de despesas com pessoal no exercício 

de 2020 e não atenda as exigências dos artigos 16 e 17 da LC 101/2000. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm


 

 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 que 

estabelece em seus artigos 16 e 17 normas que regulam a criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Anular todos os atos administrativos oriundos do Edital nº 002/2020-

SEMED e Portaria nº 057/2020 - GP, cujo objeto é o processo de opção e nomeação 

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. 

 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 

Lago Verde – MA, 11 de janeiro de 2021. 

 

 

ALEX CRUZ ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

 

Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito Municipal de  Lago Verde, 

Estado do Maranhão, Sr. Alex Cruz Almeida, no uso de suas atribuições previstas na 

Constituição Federal e na Constituição do Estado do Maranhão, recepcionadas pela 

Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes de Lago Verde, às 

autoridades federais, estaduais e municipais, e a quem possa interessar, o Decreto nº 

004/2021, e que neste ato  público o presente Decreto, para que, doravante, passe a 

viger em seus legais efeitos. E para que, no amanhã, não se alegue ignorância, faço 

público o presente Edital que será afixado em local de costume e de fácil acesso ao 

público. Dou o Decreto nº 004/2021, de 11 de janeiro de 2021 por publicado. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde, Estado do Maranhão, ao quinto 

dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um. 

 

REGISTRA-SE. CUMPRA-SE. 

 

 
ALEX CRUZ ALMEIDA 

Prefeito Municipal 
 


