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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 450/2021, DE 05 DE JANEIRO DE 2021. 

Dispoe sabre a revoqacao do Decreto n° 449/2020, de 
29 de dezembro de 2020, que dispos sabre a 
Arnpliacao Definitiva da carga horaria dos 
profissionais do maqisterio do municfpio de Farias 
Brito-CE e da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARA, NO 
USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, QUE LHE CONFEREM A LEI ORGANICA DO 
MUNICiPIO, 

e CONSIDERANDO a administracao pode anular seus pr6prios atos, quando eivados 

de vl cios que os tornam ilegais, porque deles nao ,se originam direitos; expressando 

assim o poder/dever de autotutela administrativa; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Educacao nao procedeu no estudo previo 

das reais carencias da adrninistracao publica, para oferecer as vagas aos possiveis 

candidatos a ampliacao, no estrito cumprimento da Lei municipal de reqencia, ous seja, 

apenas para carencia efetiva e devidamente verificada, evitando assim lnconsistencias 

funcionais graves; 

CONSIDERANDO que o Municfpio de Farias Brito, no exercicio de 2020, atingiu o limite de 

comprometimento com despesas de pessoal, segundo relat6rio do Tribunal de Contas do e Ceara, ficando o primeiro e segundo quadrimestre, respectivamente, no percentual de 

55,71% e 55,70%, atraindo para administracao as lirnitacoes constante da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO o inteiro tear do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, alterada pela 

Lei complementar Federal n° 173/2020, que considerou nulo de pleno direito atos 
administrativos e disposicoes legais que visem aumento de despesas de pessoal, entre as 

quais reestruturacao de estruturas administrativas e funcionais. 

CONSIDERANDO as limitacoes decorrentes da Lein° 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

no seu art. 37, V, que veda aos agentes publicos, nos tres meses que antecedem a eleicao 

ate a posse dos eleitos, readaptar vantagem dos servidores; 
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