PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 205/2016 - GPWISSBV
São Sebastião da Boa Vista, 13 de junho de 2016.
O Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa Vista, Estado do
Pará, Exmo. Sr. GETÚLIO BRABO DE SOUZA, no uso de suas
atribuições legais.

CONSIDERANDO que é poder-dever da administração pública a revisão de seus atos,
em face de averiguação de inconstitucionalidades» ilegalidades ou contrariedades ao
interesse público primário, devendo anular ou declarar nulos os atos identificados como
ilegais e antijurídicos ou revogar os que se apresentem contrários ao interesse público,
dentro do juízo de oportunidade e conveniência dos serviços prestados;
CONSIDERANDO os fatos jurídicos detectados no âmbito do processo n.° 031/2015, em
trâmite no Conselho Municipal de Educação, que trata da regularização jurídica da Escola
Padre José de Anchieta, visando à viabilidade da certificação de seus alunos concluíntes;
CONSIDERANDO ques dentre os vícios detectados no último processo eleitoral da
escola, em afronta ao artigo 5°, § 2°? da lei municipal n.° 218/2011 - PCCR/EDUCAÇÃO
e ao artigo 12 da Portaria 012/2010-SEWIED, que regulamentou referido processo, há
duas ilegalidades consideradas insanáveis, mormente em face da ausência da devida
qualificação por parte da candidata eleita para a Direção e do fato de não ser ela
servidora efetiva do quadro do magistério público municipal, mas tão somente do quadro
de apoio, o que lhe veda amparo legal ao exercício da gestão escolar, impedindo a
regularização da escola quanto à fundamental necessidade da certificação de seus
alunos;
CONSIDERANDO a imensa relevância social decorrente da necessidade de
regularização da escola, a fim de viabilizar a certificação de seus alunos, pela mesma,
visando o acesso aos níveis mais elevados do ensino
RESOLVE:
Art. 1°, Ficam anuladas, em face dos vícios legais insanáveis indicados na motivação
acima, as últimas eleições escolares realizadas na Escola Municipal Padre José de
Anchieta, que culminaram com a escolha da atual gestão.
Art. 2°, Os servidores que foram considerados eleitos aos cargos de direção e vicedireção da escola, considerando configurarem hoje, a direção e vice, funções
gratificadas, por força do art. 5°, § 2°, da lei 218/2011, deverão ser reconduzidos aos
seus respectivos cargos efetivos, salvo se, relativamente a eles, estiverem no gozo de
qualquer afastamento legal.
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Art 3°. Fica designado o servidor JOÃO FARIAS BALIEIRO, professor pedagógico,
integrante do quadro efetivo do magistério publico municipal, para exercer a função de
Diretor da Escola Padre José de Anchieta.
Art. 4.° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário,
Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa vista, em
13 de Junho de 2016.
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