
 

DECRETO N.º 5.631, 02 DE JANEIRO DE 2.017 

 

Dispõe sobre a anulação de ato 

administrativo, que prorrogou o Edital SEME 

nº 006/2015, e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso da 

atribuição que lhe confere o artigo 71, incisos VIII e XVIII da Lei Orgânica do 

Município; 

 

Considerando que o item 12.1 do Edital SEME nº 006/2015, previa a validade 

de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, a partir da 

data de divulgação da homologação do resultado final; 

 

Considerando que o cronograma previsto no Anexo I do Edital SEME nº 

006/2015 estabelecia a data de 12/11/2015, para a divulgação do resultado final; 

 

Considerando que o resultado final do processo seletivo do Edital SEME nº 

006/2015 foi divulgado no site do Município de Anchieta – www.anchieta.es.gov.br; 

 

Considerando que a autorização da prorrogação do Edital SEME nº 006/2015, 

pelo Exmo. Sr. Prefeito, à época, foi dada em 09/12/2015; 

 

Considerando que o aviso da prorrogação do Edital SEME nº 006/2015 foi 

publicado no Diário Oficial da AMUNES, no dia 30/12/2016;  

 

Considerando que a prorrogação do Edital SEME nº 006/2015 ocorreu após a 

expiração da sua vigência; 

 

http://www.anchieta.es.gov.br/


 

Considerando a verificação de irregularidade na prorrogação do prazo de 

validade do EDITAL SEME nº 006/2015, constante do processo nº 25.928/2015; 

 

Considerando o teor da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, 

dispondo que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 

 

Considerando a necessidade de se fazer cumprir os princípios que devem 

nortear a Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência, para que prevaleça o Princípio da Supremacia do Interesse 

Público;  

Decreta: 

 

 Art. 1º  Fica ANULADA a prorrogação do Edital SEME nº 006/2015. 

 

Art. 2º  Cabe à Secretaria Municipal de Educação adotar as providências 

necessárias, para realização de novo Processo Seletivo, visando garantir a 

continuidade e a qualidade dos serviços prestados pela municipalidade. 

 

 Art. 3º  Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 

           

 Publique-se. Registre-se e cumpra-se.  

 

Anchieta/ES, 02 de Janeiro de 2017. 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL 

Fabrício Petri 

 


