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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 277/2021 – GP, DE 02 DE JUNHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN,
usando das atribuições legais e da competência que lhe confere
o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e
especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do
Servidor Municipal.
CONSIDERANDO a conclusão da junta médica nº 020/2021
concedendo licença médica para tratamento de saúde ao
servidor identificado abaixo.
RESOLVE:
Art.1º. Fica concedida a readaptação profissional a Sra.
SEVERINA DA CONCEIÇÃO LIMA, Matrícula nº 501727, servidora efetiva, ocupante do cargo de Professor(a) PII F,
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir
do dia 20/05/2021, em razão de limitação ocupacional
verificada e atestada por meio de inspeção da junta médica do
município.
Art. 2º. A servidora atuará na EMEF Hermínio Ferreira da
Silva, com carga horária de 30 (trintas) horas semanais, com
vencimentos do cargo de origem, conforme a Lei Municipal nº
635/98 - Regime Jurídico Único.
Art. 3º. A servidora deverá apresentar laudos médicos que
atestem o estado de saúde, após o período de 120 (cento e
vinte) dias consecutivos, para uma nova reavaliação.
Parágrafo único: O não cumprimento do previsto no caput
deste artigo resultará no imediato retorno as atividades do
cargo de origem.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão,
retroagindo seus efeitos a 20/05/2021, ficando revogadas as
disposições em contrário.
Serra Caiada – RN, 02 de junho de 2021.
JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
Prefeito Municipal
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