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DECRETO Nº 022/2021 – GAB/PMA 

 

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO 

DECRETO Nº. 0132/2020 – GAB/PM, DE 30 

DE SETEMBRO DE 2020 E DA 

CONSEQUENTE FLUIÇÃO DOS PRAZOS E 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

DISCIPLINARES EM CURSO. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO, ESTADO DO PARÁ, no exercício de suas 

atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO que o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do 

Novo Coronavírus (COVID-19), atualmente, resta controlado, sem evolução significativa 

de novos casos de infecção na municipalidade, não persistindo a necessidade de 

suspenção dos prazos de processos administrativos e disciplinares no Município;  

CONSIDERANDO que o funcionamento da administração pública de Aveiro, através de 

seus Órgãos e Secretarias, já estão sendo realizados de forma presencial, o que 

corrobora para o retorno da fluência dos prazos de processos administrativos e 

disciplinares;  

CONSIDERANDO que as Súmulas no 346 e 473, emanadas do Supremo Tribunal 

Federal, descrevem que a Administração Pública pode rever seus próprios atos a 

qualquer momento, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos; 

CONSIDERANDO os princípios expressos que norteiam todo funcionamento da 

Administração Pública, previsto no art. 37, caput, da CRFB/88, em especial, o princípio 

da eficiência, que exige que a atividade administrativa seja praticada com presteza e 

rendimento funcional, exigindo ainda a concretização de resultados positivos para o 

serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 

membros. 

CONSIDERANDO que dentre os poderes administrativos, o Poder Discricionário 

destaca-se por conceder uma liberdade de escolha ao Estado, que deve ser pautada na 
conveniência e oportunidade administrativa, não necessitando de intervenção judicial 

para legitimar seus atos;  

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de se resguardar o interesse dos envolvidos 
em procedimentos administrativos, 
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 DECRETA: 
 
Art. 1º. Revogar o Decreto nº. 0132/2020 – GAB/PM, de 30 de Setembro de 2020, que 
“Dispõe sobre a suspensão dos prazos de processos administrativos e disciplinares em 
curso, decorrente do estado de calamidade púbica instaurado pelo novo coronavírus 
(covid-19) e dá outras providênciais.”   
 
Parágrafo Único: Os prazos dos processos administrativos disciplinares (PAD) e dos 
demais processos administrativos que estavam em curso e foram suspensos pelo 
Decreto nº. 0132/2020, voltarão a fluir a partir do próximo dia útil imediatamente 
seguinte a contar da publicação deste Decreto.   
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revisto a 
qualquer tempo, sendo mantidas as determinações oriundas dos Decretos passados que 
não contrariarem este ato normativo. 
 
 
Aveiro - PA, 04 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

 
VILSON GONÇALVES 

Prefeito Municipal De Aveiro-PA 
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