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DECRETO N' 14,09 de setembro de 2019.

Dispde sobre a revogag5o dos Decretos 01112019,
0W2AD e as Portarias 64412019 e 64712019 e dit
outras providOncias.

O Prefeito do Municipio de Olho D6gua das Cunhds ,

Estado de Maranhio, no uso de suas atribuigdes legais, consubstanciado na Lei Orgdnica do

Municipio,

Considerando que a iurisprudOncia reconhece que a

administragEo pode rever seus atos conforme Srimula 473-STF: A administragio pode anular

seus proprios atos, quando eivados de vicios que os tornam ilegais, porque deles n6o se

originam direitos; ou revog6-los, por motivo de conveniOncia ou oportunidade. respeitados os

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os sasos, a apreciagSo judicial.

Considerando que as edigdes dos Decretos Altn}lg
01212019 e as Portarias 64412019 e 64712019 nfio foram pautados pelos principios

constitucionais da isonomia, da legalidade e da moralidade, contradit6rio, ampla defesa

insculpidos nos artigos 5o e 37 da Constituiglo da Republica;

Considerando o retomo do Prefeito eleito bem como, o

principio da Continuidade.

DECRETA

Art. 1" Ficam revogados os Decretos no 01112019,

Decreto 01212019 e as Portarias 64412019 e 647DA19, e, via de conseqti6ncia, restabelecida o

status quo ante cujos termos ficam integralmente revigorados.

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicagdo, revogadas as disposig6es em contrario.

Olho d'Agua das Cunhds , 09 de setembro de 2019
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Prefeito Municipal

Publicado por allxagio no vortibulo da Prefoltura Munlclpal de Olho d'Agrra das Cunhir, em local de amplo
e liicll acesao ao pfrblico (Comtltniqio do Estado do Maranhio, art. t47, tnc. IX); ($TJ - 1" Resp. n'
1OS,2S2IcE - Rel. [in. Garcia vicira - J. lSlO9l97 - ac. um. - DJU de 2O.LO.97, ee96o 1, 9. 5.29771.


