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DECRETO Nº 002/2017 

DISPÕE SOBRE FÉRIAS COLETIVAS NO 

MÊS DE JANEIRO DE 2017, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO NO 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas 
pela Constituição de 1988, Lei Orgânica do Município de Juazeirinho e 
Legislações Vigentes e,                          

CONSIDERANDO que, durante o mês de janeiro de 2017, ocorrerá a 
cessação das atividades acadêmicas. 

  CONSIDERANDO que, em decorrência das férias docentes e discentes, os 
Departamentos e Coordenações não terão atividades a desenvolver. 

 CONSIDERANDO que, no período em referência, as atividades 
administrativas fins reduzem-se significativamente.  

DECRETA:  

Art. 1º. Estabelecer, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o período de 
02 a 31 de janeiro de 2017 para o gozo de férias coletivas para as seguintes 
categorias profissionais:  

I. Professores em todos os níveis técnico de ensino;  

II. Orientadores educacionais; 

III. Supervisores escolares;  

IV. Merendeiras.  

Art. 2º. As férias de que trata o artigo anterior serão anotadas na ficha funcional do 
servidor, na forma a seguir descrita: 
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I. Para aqueles que possuem férias acumuladas: o período mais antigo;  

II. Para os servidores que se encontram em dia com suas férias ou que ainda 
não completaram o período aquisitivo: o próximo período aquisitivo de férias 
a que fizerem jus. 

III. O pessoal docente que, por força do art.19 da lei nº 8441/2007, tem direito a 
45 (quarenta e cinco) dias de férias: o período de 30 (trinta) dias.  

Art. 3º. Fica assegurado o pagamento do adicional de férias a que fizer jus o 
servidor.  

Parágrafo Único. Os servidores que ainda não completaram o período aquisitivo 
de férias receberão o valor correspondente ao referido adicional, na data em que 
tal direito se completar. 

 Art. 4º. Incumbirá aos titulares das unidades administrativas, que disponham de 
serviços essenciais que, pela natureza de suas ações, não possam sofrer 
prejuízos de continuidade, a definição quanto ao quadro mínimo de pessoal 
necessário à manutenção de tais atividades.  

Art. 5º. As disposições contidas nesta portaria não se aplicam aos servidores que 
se encontrem no gozo de quaisquer das licenças previstas na legislação vigente.  

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.   

Gabinete do Prefeito Municipal de Juazeirinho - PB, 01 de janeiro de 2017. 

 

 

 

BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ 
Prefeito Constitucional 

 
 


