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PORTARIA N.º 105/2020 
 

 

DE 18 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO (FÉRIAS PRÊMIO) A 

SERVIDORES QUE ESPECIFICA. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS DE ACORDO COM OS 

ARTIGOS 76 E 97 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 

019/2012 E ARTIGOS 95 E 97 DA LEI 

COMPLEMENTAR N.º 027/2015 E,  

 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 

de março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 

de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação 

do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n.º 93, de 18 de março de 

2020. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 47.891 de 

20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Portaria MS n.º 454, de 20 de 

março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão 

comunitária do Coronavírus (covid-19); 

 

CONSIDERANDO que transmissão comunitária 

refere-se à incapacidade de relacionar casos confirmados através de cadeias de 

transmissão para um grande número de casos ou pelo aumento de testes positivos através 

de amostras sentinela (testes sistemáticos de rotina de amostras respiratórias de 

laboratórios estabelecidos); 

 

CONSIDERANDO a condição de transmissão 

comunitária do coronavírus (covid-19) e a necessidade premente de envidar todos os 

esforços em reduzir a transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos leves na 

rede de atenção primária à saúde e dos casos graves na rede de urgência/emergência e 

hospitalar; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 2.415 de 

06 de abril de 2020, que decreta o Estado de Calamidade Pública no Município de 

Coqueiral-MG, decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus (covid-19), e dá 

outras providências; 
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CONSIDERANDO o Ofício n.º 124 de 18 de 

setembro de 2020, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, com autorização do Prefeito 

Municipal, com solicitação de concessão de férias há alguns profissionais alocados naquela 

Secretaria de Saúde; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Conceder licença prêmio (férias prêmio) por assiduidade nos períodos abaixo 

especificados, aos seguintes servidores: 

 

Servidor Matrícula Cargo Período de gozo 

Beatriz de Siqueira Silva 3014 Atendente de 

Consultório Dentário 

23/09/2020 a 22/10/2020 

Luciana de Araújo 3022 Atendente de 

Consultório Dentário 

23/09/2020 a 22/10/2020 

Mario Luiz Gobbi Serrano 3023 Odontólogo I 23/09/2020 a 22/10/2020 

 

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

  Coqueiral, 18 de setembro de 2020. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


