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TRABALHANDO EAVANÇANDO!

ESTADO DO CEARÁ

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 1306001/2017 - GABP

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ, no uso de suas atribuições
constitucio nais, legais e de con formidade com a Lei Orgânica do Município,
a Lei Municipal nº 1296, de 01 de março de 2005 c/c Lei Municipal nº
791/1993 e demais dispositivos leg ais atinentes à espécie, e

CONSIDERANDO
que
FRANCISCA
GESSIKA
VIEIRA
ALENCAR é servidora pública contratada temporariamente pa ra exercer a
função de professora, nu ma jornada de 25 ( vinte e cinco) horas semanais,
perante Colégio Antônio Araripe, sendo 20 ( vinte) horas em sa la de aula e
OS (cinco ) horas de planejamento;

CONSIDERANDO que a referida ser vidora execut ou suas
atividades na referida instituição, no períod o de 07 de fe vereiro de 2017 a
30 d e março de 201 7, sem, contudo, perceber a re m uneração correta que
lh e era devida;

CONSIDERANDO que a documentação aprese ntada aos autos
fora suficiente para formalização de Parecer Ju rídico favo ráve l por parte
da Procuradoria Geral do Município, opinando no sentido de DEFERIR o
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE VENCIMENTOS, posto que a servidora
efetivament e trabalhou no período m encionado, mas não recebeu
corretamente sua remuneração .

RESOLVE:

,.,
Art . 1 o
DEFERIR o PEDIDO DE RETIFICAÇAO DE
VENCIMENTOS
requerido
por
FRANCISCA
GESSIKA
VIEIRA
ALENCAR, in scri t a no CP F n° 029. 503. 963 -99, para CONCEDER-LHE O
PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO refe rente a 22 (vinte e dois) dias
de trabalho efetivamen te exe rcidos no m ês de FEVEREIRO DE 2017, no
período compreendido entre os dias 07 /0 2/2017 a 28/ 02/ 2017 , levando
em cons id eração às 25 (vinte e ci nco) hora s semanais executadas
junto ao Co lég io Antôni o Ararip e - CAA, be m como o direito ao repou so
sem anal remunerado.
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Art. 2º - CONCEDER a serv idora o pagamento complementar
referen te às 05 (CINCO) HORAS DE PLANEJAMENTO efetivamente
trabalhadas nos dias de seg unda-fe ira , em todo o período do mês MARÇO
DE 2017, perante o Colégio Antôni o Araripe - CAA.

Art. 3º - Comunique-se ao Setor de Folha de Pagamento para as
medidas ca bíveis.

Art. 40 - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrá rio.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, em 13 de jun ho de

2017.

CARLOS WIN DSON CAVALCANTE MOTA
PREFEITO MUNICIPAL
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