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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 005 DE 15 DE JANEIRO DE 2021

 
Determina o retorno imediato dos servidores do
quadro efetivo da Secretaria Municipal de
Educação para término do ano letivo de 2020, 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 2021-2024;
Considerando a necessidade de promover adequado
ordenamento funcional dos servidores públicos do quadro
efetivo do Poder Executivo Municipal, em razão do início da
nova gestão municipal, em especial da Secretaria Municipal de
Educação;
Considerando o estado emergencial enfrentado em todo o país
ocasionado pelo COVID-19;
Considerando a existência de servidores efetivos que se
encontram à disposição de outros órgãos públicos não
vinculados ao Poder Executivo Municipal de Junqueiro e a
necessidade de retorno à atividade funcional no âmbito deste
Poder Executivo Municipal, para que este possa promover os
necessários ajustes às demandas e necessidades municipais;
Considerando a necessidade de término do ano letivo de 2020,
em caráter de urgência, em razão do atraso do calendário em
virtude do quadro pandêmico decorrente da COVID-19.
 
DECRETA:
 
Art. 1º Ficam convocados, por este ato, todos os servidores
públicos do quadro efetivo da Secretaria Municipal de
Educação, do Magistério e Apoio Administrativo, bem como
todos aqueles que se encontram à disposição de outros órgãos,
seja na esfera federal, estadual ou em outros municípios,
restando extintos todos os atos concessórios firmados até a
presente data, devendo comparecerem em seu local de trabalho
ou órgão vinculado no prazo máximo de 48 horas.
 
Art. 2º - O não comparecimento dos servidores mencionados
no prazo do artigo 1º deste Decreto ensejará a aplicação de
falta por não comparecimento ao trabalho, com os respectivos
descontos, sem prejuízo da suspensão dos salários até a
regularização da situação funcional, e a consequente abertura
de processo administrativo disciplinar na forma da legislação
aplicável, para apuração de eventual falta funcional.
 
Art. 3º - A cópia do presente Decreto deverá ser afixado em
todas as Secretarias do Município e em locais de acesso
público, bem como divulgado pelos meios de comunicação
disponíveis no município, além da publicação no diário oficial
dos municípios.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
 
Gabinete do Prefeito, em 15 de janeiro de 2021.
 
CICERO LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Prefeito
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