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ESTADO DO CEARÁ
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Edição N° DIII de 14 de Julho de 2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DE S,ALJDE, a Sra. Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, conforme inciso 1 do Art.81;
CONSIDERANDO que além do horário normal de trabalho, e respaldado nos Parágrafos l. e 2 1 . do
Art. 59, da Lei Municipal n°. 485/2007;
CONSIDERANDO que o serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá ser realizado sob a forma
de plantões, para assegurar o funcionamento dos serviços municipais ininterruptos, conforme artigo 60
da Lei 485/2007;
CONSIDERANDO o Decreto que trata do Serviço de Exame Médico Pericial e a remuneração dos
médicos peritos de cargo efetivo sob a forma de horas extraordinárias ou plantões;
CONSIDERANDO o disposto no § 21 do Artigo 59 da Lei Municipal n° 48512007 e tendo em vista que
a natureza do serviço tem relação com as doenças incapacitantes dos servidores públicos municipais
que são imprevisíveis e não podem ter interrupção no atendimento.
RESOLVE:
Remunerar a médica perita abaixo discriminada através de horas extraordinárias exclusivamente
pelas horas trabalhadas no SEMPE/DOMICILIAR / HOSPITALAR em atendimento aos segurados do
Viçosa Prev, devido a hora complementar para realização de exame médico pericial e/ou análise de
processos de benefíc i os por incapacidade em matéria de suas competências, no período de 01/06 a
30106/2020 conforme a seguir:
Localidade de
Nome do Servidor
CPF
Regime
Função
1Horas Extras
N°
Lotação
**
*** 162.963
Secretaria de
Estatutário Médica
01
Helena de Freitas
140
Perita
Saúde
Dias
-

,

,

-

-

II Esta PORTARIA entrará em vigor, na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Paço da Secretaria Municipal de Saúde, em 10 de julho de 2020.
-

Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha
Secretária Municipal de Saúde
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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LICITAÇÃO Aviso de Licitação: 3512020
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ— A Pregoeira Municipal
ESTADO DO CEARÁ
comunica aos interessados que estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n°
01/2020-SEDUC, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE
KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ENFRENTAMENTO D/
PANDEMIA DO COVID-19, o sistema receberá o cadastramento das propostas até o dia 21 de julho de
2020, às 08:00h, a abertura e classificação das propostas será às 08:10h, a disputa de lances será a
partir das 09:00h (horários de Brasília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis
após esta publicação no site: www.bbmnet.com.br <http://www.bbmnet.com.br!>
licitacoes.tce.ce.gov.br , vicosa.ce.gov.br/Iicitacoes <http://www.vicosa.ce.gov.br/Iicitacoes > e no horário
de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, na Rua José Siqueira, 396, Centro, Viçosa do Ceará/Ce,
em 13 de julho de 2020.
-
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