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PORTARIA N.º 044.2012 

 

Convoca Servidores  em Férias.  
 

MARCUS JAIR BANDEIRA, VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, por 

delegação de responsabilidades administrativas do Executivo Municipal através da Portaria nº 

042/2012, em consonância com o parágrafo único do art. 102, da Lei Complementar nº 016 de 

1º de dezembro de 2006 e atendendo ao interesse público, CONVOCA os servidores abaixo 

relacionados para retornarem ao trabalho, conforme segue:  

- Cristiane Prauchner – Agente Administrativo Auxiliar, em gozo de férias no período 

de 22 de Fevereiro  a 22 de março de 2012, a retornar ao trabalho no dia 12 de março de 2012, 

para dar prosseguimento em suas atividades na Unidade de Saúde, não prejudicando os 

serviços básicos prestados a população. O gozo dos onze (11) dias de férias restantes será 

estabelecido entre acordo com a servidora e o superior imediato; 

- André Renato Margutti – Agente Administrativo, em gozo de férias no período de 22 

de Fevereiro  a 22 de março de 2012, a retornar ao trabalho no dia 19 de março de 2012,  para 

dar prosseguimento em suas atividades junto a Secretaria Municipal de Administração. O gozo 

dos quatro (04) dias de férias restantes será estabelecido entre acordo com o servidor e o 

superior imediato; 

- Daniele Beck Margutti – Agente Administrativo, em gozo de férias no período de 22 

de Fevereiro  a 22 de março de 2012, a retornar ao trabalho no dia 19 de março de 2012,  para 

dar prosseguimento em suas atividades junto ao Setor de Empenhos desta Municipalidade. O 

gozo dos quatro (04) dias de férias restantes será estabelecido entre acordo com a servidora 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 09 de março de 2012.                                                               

Marcus Jair Bandeira 
Vice Prefeito Municipal 
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