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PORTARIA Nº 012/2014 
                                  

Convoca Servidores do Período 
Regulamentar de Férias. 

 
NELSON DALLABRIDA, Prefeito Municipal em Exercício de Nova Ramada, no uso de 

suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, em consonância com o Parágrafo 
único do Artigo 102 da Lei Complementar Nº 016, de 1º de Dezembro de 2006, diante da necessidade 
considerada de interesse público, CONVOCA os Servidores abaixo relacionados a interromperem o 
gozo de férias e retornarem ao trabalho conforme segue: 

- Andréia Szostkiewicz – Agente Administrativo, no dia 20/01/2014, em função de que a 
mesma é responsável em fazer os encaminhamentos ao Setor de Pessoal, referentes às informações do 
registro ponto de todos os Servidores da Unidade Básica de Saúde, que necessitam ser encaminhados 
nesta data, ou seja: coleta de dados no sistema, impressão dos relatórios, informação de horas extras, 
auxílio alimentação, PMAQ, incentivo PACS e tudo que envolve o pagamento dos vencimentos aos 
servidores, convocações de horas para o próximo período, além de outros encaminhamentos 
necessários para o funcionamento da UBS. O gozo do dia de férias interrompida será no dia 12 de 
Fevereiro de 2014; 

- Marlize Denize Zounart Knebel – Agente Administrativo, no dia 20/01/2014, diante da 
necessidade de assessorar na recepção junto ao Gabinete do Prefeito, conforme Portaria Nº 007/2014, 
bem como demais atividades pertinentes ao Cargo junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo. O gozo dos 12 (doze) dias de férias interrompidas será estabelecido entre acordo 
do Servidor e superior imediato; 

- Marcos Uhdich – Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito, no dia 20/01/2014, para 
que volte a desempenhar as atividades de seu cargo à frente da Secretaria.O gozo dos 12 (doze) dias 
de férias interrompidas será estabelecido entre acordo do Servidor e 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 17 de Janeiro de 2014. 

 
                      
                                      Nelson Dallabrida 

                                                                                        Prefeito Municipal em Exercício 
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