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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 098/2019 – SMADMRH

Portaria nº 098/2019 – SMADMRH Lagoa Nova / RN, 17 de
setembro de 2019.
“Altera Portaria n° 058/2019 que concede férias aos
funcionários do Município de Lagoa Nova/RN”.
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no
uso de suas atribuições legais; dispostas pela Lei Orgânica Municipal
e Lei Complementar nº 002/2007.
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar Portaria n° 058/2019 que concede férias aos
funcionários do Município de Lagoa Nova/RN de acordo com a Lei
complementar nº 002/207 de 18 de dezembro de 2007, que dispõe
sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa Nova/RN;
Art. 2º Considerando que o Ofício nº 773/2019 – SMS, de 04 de
agosto de 2019 solicita a partir de 28 de setembro o retorno do
servidor Francisco Luclécio da Silva Cruz, Mat. 3263, cargo de
motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para retornar suas
atividades em virtude da necessidade de profissionais motoristas do
déficit no quadro de profissionais e da continuidade dos serviços de
translado dos pacientes para o município de Natal/RN;
Art. 3º Considerando que o período aquisitivo de férias do servidor é
referente ao ano 2018/2019 foi negociado e dividido em dois períodos,
onde o primeiro período foi de 08 de julho de 2019 a 22 de julho de
2019 e o segundo período de 23 de setembro de 2019 a 07 de
outubro de 2019, conforme Portaria nº 058/2019 – SMADMRH;
Art. 4º Considerando que de acordo com o Art. 101, Parágrafo Único,
da Lei Complementar 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, “O
servidor, a critério da administração, poderá converter 1/3 (um terço)
do período de férias em pecúnia, gozando o restante” e em comum
acordo entre as partes, será convertido 1/3 das férias não gozadas,
referente ao período de 28 de setembro de 2019 a 07 de outubro de
2019, em pecúnia.
Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura e
publicação.
Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.
RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.
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