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PORTARIA No 020/2018 – GAB/PMA 

Excelentíssimo Senhor Vilson Gonçalves, Prefeito do 

Município de Aveiro, localizada no Estado do Pará, no 

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 

Orgânica e artigo 187 e 188 da Lei Municipal nº 355 

de 10 de maio de 1994, Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos Civis do Município de Aveiro; 

 

CONSIDERANDO o interesse do Município e a 

necessidade da Secretaria de Obras, e que o 

Município reveste-se de poderes e de força para 

cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder à 

responsabilidade tutelar de que está investido, para 

garantir a normal execução do Serviço Público, e o 

bem-estar dos cidadãos e prover as ações 

administrativas, e, considerando que o trapiche do 

distrito de Brasília Legal encontra-se em obras, 

levando-se em conta, também, a Supremacia do 

Interesse Público; 

 

CONSIDERANDO que a mudança do local da 

prestação do serviço público é permitida de ofício, 

por decisão unilateral do ente público, conforme 

dispõe o artigo 42º do Regime Jurídico Único do 

Município de Aveiro; 

 

CONSIDERANDO, ademais, que o servidor público 

não goza de inamovibilidade; 

 

CONSIDERANDO, que, os atos discricionários são 

aqueles que a administração pode praticar com certa 

liberdade de escolha, observando os critérios 

conveniência e oportunidade. Enquanto o agente 

público está rigidamente adstrito à lei quando a 

todos os elementos de um ato vinculado 

(competência, finalidade, forma, motivo e objeto), 
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segundo os seus privativos critérios de oportunidade 

e conveniência administrativa, fica a critério da 

administração, sempre obedecidos, entre outros, os 

princípios da moralidade e da impessoalidade, 

valorar a oportunidade e conveniência da prática, ou 

não, do ato administrativo. Nessas situações, a 

administração, dentre as possibilidades de atuação 

juridicamente legítimas, determinará a mais 

oportuna e conveniente, tendo em vista o interesse 

público; o Poder Judiciário não pode substituir a 

administração nesse juízo de valor, pois trata-se de 

um juízo de mérito administrativo. 

 

 

RESOLVE: 

Art.1º Fica determinado a Remoção do servidor ALEXANDRE DAS CHAGAS 

CLEMENTE, ocupante do cargo de Vigia, lotado na Secretaria de Obras deste Município, 

para o cumprimento de sua jornada de trabalho regular a partir do dia 31 de janeiro 

de 2018, no Distrito de Brasília Legal.  

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência, Registre-se e Publique-se. 

Gabinete do Prefeito, aos 12 dias do mês de Janeiro de 2018. 

 

 

  

VILSON GONÇALVES 

Prefeito Municipal 

 


