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DECRETO Nº 003/2017 

DISPÕE SOBRE A REINTEGRAÇÃO DOS 
SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO 
DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS GARI E 
VIGILANTE PARA A SECRETARIA DE 
ORIGEM 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 a extrema necessidade de atender as demandas oriundas da 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos;   

Considerando o alto índice de doenças que podem se proliferar em virtude da 
má higienização das vias públicas;  

Considerando que a promoção da saúde pública é um dever constitucional e 
moral;   

Considerando o altíssimo número de servidores públicos com desvios de 
funções, especialmente as categorias Gari e Vigilante; 

Considerando os índices alarmantes de violência em todas as suas formas, 
roubos e assaltos ao patrimônio público e privado;  

Considerando, por fim, o interesse público envolvido; 
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D E C R E T A: 

  

Art. 1º - Ficam convocados todos os garis e vigilantes que se encontram à 
disposição de outras secretarias e com desvio de funções, para se fazerem 
presentes na Secretaria de Infraestrutura, localizada à Rua Siqueira Campos, SN, 
no Prédio denominado “Sede”.  

§ 1º. Os Vigilantes e os Garis em desvio de funções devem comparecer 
impreterivelmente às 7h:00min no dia 03 de janeiro de 2017, para reconhecimento 
e planejamento das atividades laborais relativa à função exercida.  

§ 2º. Os vigilantes e Garis que se encontram em pleno exercício de suas funções 
devem também comparecer no endereço acima para redefinição da escala de 
trabalho.  

Art. 3º - O servidor público que trata este decreto, que deixar de comparecer ao 
local, horário e data aqui estabelecido, terá suspenso o pagamento dos seus 
vencimentos deste dia, seguido dos demais, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis.  

Parágrafo Único. O pagamento do salário será restabelecido quando o servidor 
se apresentar a Secretaria de Infraestrutura e passar a exercer as funções pelas 
quais foram concursados.  

 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º -  Revogam-se as disposições em contrário. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Juazeirinho – PB, 01 de 
Janeiro de 2017. 

 

BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ 

Prefeito Constitucional  

 


