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PORTARIA N.º 141.2012 

 

Convoca Servidores em Férias.  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em consonância com o parágrafo único do art. 102, 

da Lei Complementar nº 016 de 1º de dezembro de 2006, atendendo ao interesse público, 

CONVOCA os Servidores relacionados abaixo a interromperem o período de férias e retornar ao 

trabalho conforme segue:  

- Adriana Koller Höring – Contadora, no dia 06 de agosto de 2012, motivado pela 

necessidade de participação no Curso sobre Noções Básicas de Orçamento, promovido pela 

DPM. O gozo dos 04 (quatro dias) de férias restantes será estabelecido em acordo entre a 

servidora e o superior imediato. 

- Alfredo Höring – Secretário Municipal de Administração, no dia 07 de agosto de 2012, 

motivado pela necessidade de dar prosseguimento nas atividades da Secretaria, em especial ao 

cumprimento de prazos estipulados para o planejamento da LDO 2013. O gozo dos 07 (sete 

dias) de férias restantes será estabelecido em acordo entre o servidor e o superior imediato. 

- Sérgio Biancon – Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito, no dia 06 de agosto 

de 2012, motivado pela necessidade de participar de Oficinas de Orientação de Inventário da 

Sinalização Viária; Responsabilidades dos OTR e JARI; Educação de Trânsito, bem como dar 

andamento nas atividades da Secretaria. O gozo dos 23 (vinte e três dias) de férias restantes 

será estabelecido em acordo entre o servidor e o superior imediato. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, em 03 de Agosto de 2012.                                                               
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