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Reunião na SESA discute ponto eletrônico dos servidores do 
Ministério da Saúde cedidos ao Estado e municípios

No último dia 26 de janeiro, 
reunião na Secretaria de Saúde 
do Estado do Ceará discutiu a 
instrução normativa do ponto 
eletrônico e a cessão dos servidores 
do Ministério da Saúde para o 
Estado e Municípios. O SINTSEF/
CE estive presente com os 
coordenadores Adriano Duarte e 
Luís Carlos Macêdo, o filiado Hibiss 
Farias e o assessor jurídico Marcello 
Guerra. Já pela SESA estiveram 
Áurea Pinheiro, chefe da SEGEP/
SESA, Policarpo Barbosa e Maria de 
Lourdes Barreto, chefe da 20ª CRES 
do Crato, dentre outros.

Um dos encaminhamentos do 
encontro foi de que os servidores 
cedidos do Ministério da Saúde que 
estão lotados nas Coordenadorias 
Regionais de Saúde, executando 
trabalho de campo, estão 

liberados do ponto biométrico. 
Os servidores deverão assinar a 
folha de freqüência e entregá-la 
ao Supervisor, juntamente com 
o Relatório de Metas, a serem 
repassados ao coordenador da 
CRES. O salário e os benefícios dos 
servidores cedidos estão garantidos 
pela Portaria 243/2015, que você 
pode acessar aqui.

Ficou acordado também 
que só acontecerá 
a implantação do 
terminal de ponto 
biométrico na CRES 
do Crato quando a 
coordenadora receber 
100% dos servidores 
convocados através 
de Ofício Circular nº 
04/2016, e estiver 
regularizada a situação 

funcional dos mesmos.
De acordo com a coordenadora 

da 20ª CRES, Maria de Lourdes 
Barreto (Dra Duda), o servidor 
que não estiver desenvolvendo 
atividade na CRES e não possuir 
lotação, receberá proposta de 
cessão ao município de forma 
oficial, através de portaria emitida 
pelo Ministério da Saúde.

espeCial eleições 
Foi iniciado ontem o período de inscrição de chapas para as eleições a Direção Colegiada, Conselho 

Fiscal e Coordenações das Delegacias Sindicais de Base do SINTSEF/CE para a Gestão de 2016/2019, 
cumprindo o que dispõe o Estatuto da Entidade, nos artigos 52 a 56. As inscrições vão até sexta-feira, 
5 de fevereiro, conforme o Art. 15 do regimento eleitoral do edital de convocação (acesse aqui o edital)
publicado no último dia 29 de janeiro de 2016, no Diário do Nordeste, pela Comissão Eleitoral. 

No primeiro dia inscreveram-se cinco chapas, sendo uma para a Direção Colegiada e Conselho Fiscal 
e quatro para as Delegacias Sindicais de Base das regiões Norte, Vale do Jaguaribe, Maciço de Baturité e 
Cariri. Leia mais em nosso site www.sintsefceara.com.br

todos os dias publicamos notícias sobre as eleições ou trechos do regimento eleitoral. 
confira aqui o regimento na íntegra.  leia mais sobre o processo eleitoral clicando aqui.
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