
⑤ Cfmara Munici12al de Jag14ariana
Estado de S5o Paulo

PORTARIA NO 048. DE 201 9

Disp6e sabre a concessio de f6rias a
funcionirio da Cimara Municipal
Vladimir Catarino.

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da CAmara
Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc... no uso das atribuig6es que Ihe
sio conferidas por lei, a vista do Requerimento protocolado sob n ' 840/2019.

RESOLVE conceder f6rias ao funciondrio Vladimir Catarino,
ocupante do cargo de Assessor de Imprensa. sends 20 (vinte) dias de gaza a que faz

jus, referente ao periodo de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019.

autorizando-the o pagamento de lO (dez) dias em pecOnia, na forma da Lei n ' 511, de

2 de julho de 1976

O gozo obrigat6rio de f6rias sera no periodo de 15 de julho a janeiro

a 03 de agosto de 2019.

A respectiva despesa onerard a dotagao 319011.000 do orgamento

vigente

Registre-se e afixe-se.

Presid6ncia da Cimara Municipal de Jaguqgana, 12 de junho de
2019

DE CAMARGO!ADOR WAL '

ldo;trado na Secretaria e

avisos da portaria da Cdmara M

VER

Regi na mesma data, no quadro de

ALZIRA ELEANI/D
Dlreto



EXCELENTiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
JAGUARIUNA-SP

VLADIMIR CATARINO, ocupante do cargo de Assessor de

Imprensa, do Quadro de Funciondrios desta Cimar8 Municipal, Vem "data v6nia:
requerer de Vossa Exce16ncia se digne conceder-the f6rias regulamentares, em
acordo com o disposto na C.L.T. (Consolidagao das Leis do Trabalho). vencidas e
correspondentes ao exercicio de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019:
num periodo de vinte (20) dias em gozo, no periods de 15 de julho a 3 de agosto
de 2019, sends dez (lO) dias em pecOnia

Nestes termos,
Pede Deferimento

JaguariOna, ll de junho de 2019
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Assessor de Imprensa

PROTOCOLO
NQ de Ordem...31f.

Fls. Neff=g=LivrofNg.
DEFERIDQ

,£

Secretfria


