
 

 

DECRETO MUNICIPAL N.º 8, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO DECRETO 
MUNICIPAL N. 022, DE 02 DE ABRIL DE 2020, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHO, ESTADO DO PARÁ, no uso 

de suas atribuições legais conferidas no art. 74, IX e XII da Lei Orgânica Municipal de 

Curralinho – PA,  

CONSIDERANDO que devem prevalecer os preceitos constitucionais previstos no 

Caput do Artigo 37 da Constituição Federal nos atos administrativos, quais sejam, os Princípios 

da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade da Publicidade e da Eficiência; 

CONSIDERANDO o Poder de Autotutela da Administração Pública disposto nas 

Súmulas nº 346 e 473 do Excelso STF no tocante à prerrogativa de anulação de atos eivados de 

ilegalidade insanáveis da Prefeitura Municipal, bem como, para revogar os atos administrativos 

quando inconvenientes ou inoportunos; 

CONSIDERANDO que a Súmula nº 685 do STF dispõe que “É inconstitucional toda 

modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em 

concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual 

anteriormente investido”; 

CONSIDERANDO que o Servidor ED SUETAM RIBEIRO BARROSO ingressou 

no quadro efetivo de servidores do Município de Curralinho pela aprovação e nomeação no 

Concurso Público nº 001/2008 no cargo de Professor Pedagógico Classe A, Nível Médio 

Magistério - ZONA RURAL; 

CONSIDERANDO a existência de vaga de professor na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Sandoval Teixeira, no Polo V, ZONA RURAL, no Município de Curralinho, e a 

necessidade de professores para ministrar aulas para as turmas desta escola, e ainda a adequação 

do cargo efetivo do Servidor ED SUETAM RIBEIRO BARROSO para atender este interesse 

público no tocante às suas atribuições legais e à sua lotação de origem definida no Concurso 

Público, pelo qual o Servidor habilitou-se, foi aprovado e nomeado no cargo público; e 



 

 

CONSIDERANDO a vedação constitucional de se dar provimento a cargo público 

distinto ao do ingresso pela aprovação do Concurso Público regularmente realizado. 

DECRETA 

Art. 1º  Fica revogado o Decreto Municipal n. 022, de 02 de abril de 2020. 

Art. 2º  Fica determinada a Remoção do servidor ED SUETAM RIBEIRO BARROSO, 

inscrito no RG nº 3266313 SSP/PA e no CPF nº 606.484.062-53, ocupante do cargo de Professor 

Pedagógico Classe A, Nível Médio Magistério - ZONA RURAL por aprovação no Concurso 

Público nº 001/2008, para desempenhar suas atribuições legais do cargo na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Sandoval Teixeira, no Polo V, ZONA RURAL, no Município de 

Curralinho. 

Parágrafo único. O servidor acima qualificado deverá se apresentar ao diretor da 

Unidade Escolar acima citada, a fim de iniciar suas atividades, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas a partir da publicação do presente. 

Art. 3º  A carga horária de trabalho do servidor que trata o presente decreto será de 50 

(cinquenta) horas semanais no corrente ano letivo de 2023, a qual pode ser alterada de acordo 

com a distribuição das lotações e carga horária pela Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED anualmente, observando-se a concessão do piso da carga horária do concurso público 

de ingresso do Servidor.  

Art. 4º  Fica delegada a competência ao Secretário Municipal de Educação a expedição 

dos demais atos administrativos que competirem para a execução do presente decreto. 

Art. 5º   Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Curralinho - PA, 28 de fevereiro de 2023. 
 

 

 

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES 
PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHO - PA 
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