
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
CNPJ: 13.922.604/0001-37 

  
EXTRATO DE DISTRATO 

  
CONTRATO N°: S-196/2021 
CONTRATADO: Clecio Alcantara da Silva 
OBJETO: o presente contrato tem por objetivo a contratação de pessoal sob o 
regime de plantão com atividade noturna, para atender exepcional intersse público 
decorrente especificamente da secretaria municipal de saúde, exercendo as tarefas 
relacionadas ao apoio à fiscalização exercida pela vigilância sanitária e orientação 
aos comerciantes sobre os decretos emergenciais vigentes, com medidas restritivas 
de prevenção ao contagio pelo coronavirus. atividades ligadas ao combate do covid 
19, com fundamento art.37, ix da constituição federal 1988, bem como na lei 
8.745/93, e lei municipal 147/01.  
INICIO: 29/05/2021 FIM: 29/08/2021 
Data Distrato: 16/07/2021  
VALOR: 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais) 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROJETO ATIVIDADE: 2037 - GESTÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO A SAÚDE 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190.04.0000 - Contratação por Tempo 
Determinado 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 

CNPJ: 13.922.604/0001-37 
  

EXTRATO DE DISTRATO 
  

CONTRATO N°: S-195/2021 
CONTRATADO: Andre Athayde Macedo 
OBJETO: o presente contrato tem por objetivo a contratação de pessoal sob o 
regime de plantão com atividade noturna, para atender exepcional intersse público 
decorrente especificamente da secretaria municipal de saúde, exercendo as tarefas 
relacionadas ao apoio à fiscalização exercida pela vigilância sanitária e orientação 
aos comerciantes sobre os decretos emergenciais vigentes, com medidas restritivas 
de prevenção ao contagio pelo coronavirus. atividades ligadas ao combate do covid 
19, com fundamento art.37, ix da constituição federal 1988, bem como na lei 
8.745/93, e lei municipal 147/01.  
INICIO: 29/05/2021 FIM: 29/08/2021 
Data Distrato: 16/07/2021  
VALOR: 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais) 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROJETO ATIVIDADE: 2037 - GESTÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO A SAÚDE 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190.04.0000 - Contratação por Tempo 
Determinado 
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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