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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 004 DE 11 DE JANEIRO DE 2021

 
Determina a suspensão de todas as licenças sem vencimento
concedidas aos servidores Públicos municipais de Junqueiro /
AL, nos termos do Art. 99, paragrafo 1º da lei 359/1997, e dá
outras providências.

 
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Junqueiro
– Estado de Alagoas, em pleno exercício do cargo, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas em lei;
Considerando o início da nova gestão do Poder Executivo
municipal para o quadriênio 2021-2020;
Considerando a necessidade de reorganização da estrutura
administrativa de pessoal dos servidores públicos municipais
de Junqueiro /AL;
Considerando a promoção da otimização da prestação dos
serviços públicos no âmbito do Município;
Considerando o disposto no Art. 99, paragrafo 1º da Lei nº
359/1997 “que a licença poderá ser interrompida a qualquer
tempo, a pedido do funcionário ou a interesse de serviço”;
Considerando competir ao Município preservar o bem-estar
da população e, nesse sentido, adotar as medidas que se
fizerem necessárias para o bom andamento da administração
pública.
 
DECRETA:
 
Art. 1º Ficam suspensas todas as licenças sem vencimentos
concedidas aos servidores públicos municipais de Junqueiro /
AL.
Paragrafo único: Fica determinado, aqueles mencionados no
caput, o retorno imediato aos respectivos órgãos de origem.
Art. 2º - Os servidores alcançados pela determinação constante
no artigo 1º deste Decreto, devem se apresentar à Secretaria de
Administração (ou secretaria a qual é vinculado, conforme
consta no termo de posse do concurso público) no prazo
máximo de 5 (cinco) dias após a publicação deste Decreto, sob
pena de anotação de falta ao serviço público e instauração de
processo disciplinar para apuração de falta funcional.
Art. 3º - Fica determinado que este Decreto além de ser
publicado no diário oficial da AMA, seja também afixado em
todas as secretarias municipais e Câmara Municipal de
Vereadores, objetivando atender ao Principio da Publicidade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
 
Gabinete do Prefeito, em 11 de janeiro de 2021.
 
CICERO LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Prefeito
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