
 

 

DECRETO 6.009/2020 
 
 
DISPÕE SOBRE ANULAÇÃO DE 
ATO ADMINISTRATIVO 
IRREGULAR QUE EMPOSSOU 
SERVIDOR SEM ATENDIMENTO 
AO REQUISITO BÁSICO DO 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 
 
 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 
exercício das suas atribuições legais; 

 
CONSIDERANDO que a nomeação de pessoa física como servidor 

estável do Município depende impreterivelmente da prévia aprovação em 
concurso público e atender ao requisito básico, sendo, aptidão física e 
mental; 

 
CONSIDERANDO que no conteúdo dos processos administrativos 

n.º 1496/2020 pode ser constatado irregularidades insanáveis na 
nomeação da servidora Aloimery Altmara Cometti, referente ao concurso 
público Edital 01/2015, em seu item 2.5 e o contraditório vindo pelo 
processo nº 3220/2020; 

 
CONSIDERANDO ainda que o referido processo detectou que a 

referida servidora não possui boa aptidão mental, exigido no item 2.5 – 
DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS, do Edital de Concursos Público nº. 
001/2015; 

 
CONSIDERANDO que a administração pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se 
originam direitos conforme dispõe a Súmula nº 473 do STF; 

 
CONSIDERANDO que a anulação pode ser feita pela 

Administração Pública, com base no seu poder de autotutela sobre seus 
próprios atos, que independe de provocação do interessado, uma vez que, 
estando a Administração vinculada ao princípio da Legalidade, ela tem o 
poder-dever de zelar pela sua observância e, na mesma linha o que 
estabelece o art. 53 da Lei Federal n.º 9.784/1999; 

 
 



 

 

 
CONSIDERANDO que os efeitos da anulação dos atos 

administrativos retroagem às suas origens; 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Anular e, por consequência, tornar sem efeito a Portaria 

n.º 19.722/2019, que nomeou a servidora ALOIMERY ALTMARA 
COMETTI, no cargo de Professora MAPA-III-1, ficando anulados também 
todos os demais atos administrativos oriundos desta Portaria, 
especificamente o termo de posse e a atestado de exercício. 

 
Art. 2º. Com a anulação da Portaria de Nomeação, fica a 

servidora exonerada imediatamente de suas funções e, no caso de ainda 
estar exercendo atividades, fica determinado seu imediato afastamento 
das funções para que não gere mais qualquer despesa indevida ao 
Município. 

 
Art. 3º. O cargo ocupado pela servidora no artigo anterior fica 

declarado vago. 
 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos, à data da nomeação, revogando-se todas as 
disposições em contrário, inclusive, em Portarias. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de 
dezembro de 2020. 

                        
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 

Prefeito Municipal 
 
 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de 
dezembro de 2020. 

 
     LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 

       Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 
 

 


