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REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

DECRETO Nº 11/2019
DISPÕE
SOBRE
ANULAÇÃO
ADMINISTRATIVO Nº098/2017.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

DO

CONTRATO

O Prefeito Municipal de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, no
uso das suas atribuições legais que lhe conferem o art. 59, inc. IV
e XXI da lei Orgânica do Município,

Gabinete do Prefeito, 21de março de 2019.

DEUSIMAR SERRA SILVA
Prefeito Municipal

CONSIDERANDO que a Administração Pública se
sujeita aos princípios constitucionais da legalidade e da
impessoalidade, devendo primar pela lisura, transparência e
moralidade dos atos administrativos;
CONSIDERANDO que, como cediço, a Administração Pública
possui o poder de AUTOTUTELA, segundo o qual pode rever
seus atos e anulá-los ou revogá-los de oficio, em casos de
alegação de ilegalidade, ou inoportunidade e inconveniência;
CONSIDERANDO ainda, o disposto na súmula 346 e 473 do
Supremo Tribunal Federal, especialmente o poder-dever de
autotutela para anular os atos administrativos eivados de
nulidade;
CONSIDERANDO que a AUTUTELA, se caracteriza pela
iniciativa de Ação atribuída aos próprios órgãos administrativos,
sempre que for necessário rever determinado ato ou conduta. Pois
é sabido que a administração poderá fazê-lo usando sua
autoexecutoriedade, sem depender necessariamente de que
alguém solicite;

Estado do Maranhão
Diário Oficial do Município Poder Executivo
Rua 07 DE SETEMBRO
Paulo Ramos - MA
SITE
www.pauloramos.ma.gov.br

DEUSIMAR SERRA SILVA
Prefeito Municipal

CONSIDERANDO a decisão do processo administrativo 09/2018
que decidiu pela nulidade do contrato 098/2017;
DECRETA:

Artigo 1º - Torna nulo e sem efeito desde a data de sua assinatura
o contrato administrativo 098/2017.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seu efeitos a data da assinatura do contrato 098/2017;
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