
PORTARIAS
1378 – Concede Licença Saúde a servidores e professores.
1380 – Concede Licença  Motivo  doença pessoa da família  a  servidores  e
professores.
1381 – Prorroga  Licença  Motivo  doença  pessoa  da família  a  servidores  e
professores.
1383 – Prorroga Licença Gestante de servidoras e professoras.
1384 – Concede Licença Acidente de Trabalho a servidores e professores.
1386 – Prorroga Licença Acidente de Trabalho de servidores e professores.
1389 – Revoga convocação de Reg. Especial de professoras.
1392  –  Revoga  Gratificação  mensal  de  anos  iniciais  e  de  ed.  infantil  de
professora.
1401 – Convoca professores para prestar Regime Especial.
1403 – Concede Prorrogação da licença paternidade de Rogério Silva  dos
Santos.
1417 – Incorpora aos venc. de Marta Eloísa Ferreira Terra, FG no percentual
de 100% a/c 01/08/18.
1419 – Autoriza Maraisa Cappellari a afastar-se do expediente a fim de prestar
concurso público.
1420 – Considerando decisão judicial, concede ad. de escolaridade a Marisa
Aparecida Oliveira de Carvalho, a/c 03.12.13.
1421 – Relota Márcia Angelita Dalla Lana Moreira, da SEMCAS para a SMS
a/c 02/07/18.
1422 – Relota Antonio Carlos Rocha Silveira, da SMAM para a STSG, a/c
20.08.18.
1423 – Concede Abono de Permanência a Luciane Mattielo de Oliveira a/c
01/07/18.
1424 – Concede Abono de Permanência a Antonio Frediani da Fonseca, a/c
10.04.18.
1425 – Incorpora aos venc. de Aline de Moraes Fernandes, FG no percentual
de 120% sobre FGS-2, a/c 01.06.18.
1430 – Determina a abertura de sindicância a fim de apurar responsabilidades
de servidor a respeito de multa de trânsito.
1431 – Determina a abertura de sindicância a fim de apurar responsabilidades
de servidor a respeito de multa de trânsito.
1432 – Concede Abono de Permanência  a  Elisa  Maria  Pasinato Ecco,  a/c
23/02/18.
1437  -  NOMEIAR  cidadã(o)  relacionado(a),  aprovado(a)  em  Concurso
Público, em caráter efetivo,  no Quadro de Servidores Municipais, no cargo
indicado,  lotando-o(a)  na  Secretaria  de  Educação,  com  os  vencimentos,
direitos e deveres fixados em leis e regulamentos, conforme Edital 45/18.
1438 – Concede 05D de férias ao Sec. de Desenvolvimento Econômico Carlos
Eduardo Lopes da Silva, e designa Edison Nunes para a função.
1444 – Autoriza Luis Antonio Sleimann Bertussi a afastar-se do expediente a
fim de freqüentar aulas.
1450 – Nomeia Comissão Especial  para processo seletivo para contratação
temporária  e  emergencial,  para  fins  de  excepcional  interesse  público,  em
virtude da continuidade do serviço da SAMU.

JOÃO PEDRO NUNES - Vice-Prefeito no ex. do cargo de Prefeito
Marlise Lamaison Soares  -  Sec. de Administração
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