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LEI N° 3.728, DE 23 DE JANEIRO DE 2019. 

 
AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PARCERIA 

VOLUNTÁRIA COM A APAE DE SÃO 

JERÔNIMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar parceria voluntária com a 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO 

JERÔNIMO (APAE) portadora do CNPJ 07.795.019/0001-10, pelo período de 

01.03.2019 a 31.12.2019. 

 

Parágrafo único. A Parceria voluntária, referida no caput, compreenderá: 

 

I. O valor total de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), 

em 10 (dez) parcelas iguais e mensais de R$ 4.180,00 (quatro mil, cento 

e oitenta reais). 

II. A cedência de 06 (seis) Professores, 05 (cinco) estagiários e 01 (um) 

servente. 

III. O fornecimento de transporte escolar a todos matriculados na 

instituição. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Órgão: 08 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO  

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Proj./Ativ. 2.041 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO 

Dot: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 

 

Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

São Jerônimo, 23 de janeiro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas  

Secretário de Infraestrutura e Administração, substituto 

 

LEI N° 3.729, DE 23 DE JANEIRO DE 2019 

 

INSTITUI O USO DE EXTENSÃO DE PASSEIO 

PÚBLICO DENOMINADA "PARKLET". 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  
 

L E I 
 

 

Art. 1º Esta lei trata da instalação e o uso temporário do passeio público, 

denominado PARKLET, em áreas contíguas às calçadas, onde só poderão ser 

construídas estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio social onde 

anteriormente havia vagas de estacionamento de automóveis, no Município de 

São Jerônimo - RS. 

 

Art. 2º Entende-se por uso temporário do passeio público, denominado 

PARKLET, a implantação de plataforma de madeira sobre a área antes ocupada 

por veículos na via pública, equipada com bancos, floreiras, mesas, cadeiras e 

guarda-sóis, extensão de passeios sobre as vias e logradouros a fim de promover 

uma ampliação dos espaços de fruição pública que propiciem lazer, convivência 

e recreação para a população. 

 

§ 1º O PARKLET, assim como os elementos nele instalados, serão plenamente 

acessíveis ao público, bem como a livre permanência de qualquer pessoa, 

vedada, em qualquer hipótese, a utilização exclusiva por seu mantenedor. 

 

§ 2º Fica expressamente proibida a cobrança de taxas, consumações, couvert 

artístico, entradas, coação de usuários ao consumo de produtos, prestação de 

serviços e quaisquer veículos de publicidade nos PARKLETS. 

 

Art. 3º O executivo poderá autorizar a implantação de PARKLETS sobre os 

espaços reservados para estacionamentos nas vias e logradouros públicos que 

tenham velocidade máxima de 40 km/h. 

 

Art. 4º Os proprietários ou arrendatários de estabelecimentos comerciais 

classificados como bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e sorveterias 

localizados na área central do Município, definidas pela Lei Municipal 2.584 de 

29 de dezembro de 2006, chamada Lei do Plano Diretor, em seu Art. 25, como 

Área 01 (um), sendo eles pessoas jurídicas, nos termos desta lei, poderão solicitar 

a implantação de PARKLETS nas vias e logradouros públicos, nos termos 

definidos pela regulamentação desta lei. 

Art. 5º Por suas características públicas e por se tratarem de uma intervenção nos 

espaços abertos da cidade, devem ser totalmente acessíveis às pessoas com 

deficiência (PCD) e com mobilidade reduzida (PMR), em atendimento às normas 

e legislações municipais (sobretudo a NBR 9050/2015). 

 

Parágrafo único. Os interessados na implantação do equipamento destinado ao 

uso temporário do passeio público, denominado PARKLET, sendo eles pessoas 

jurídicas, poderão, nos termos definidos pela regulamentação desta lei, explorar 

sua marca ou divulgar o nome de seus estabelecimentos comerciais de forma que 

não se enquadre como poluição visual e previamente aprovado pelo poder 

concedente, não sendo permitida qualquer tipo de propaganda. 

 

Art. 6º Ao requerente caberá todas as despesas de projeto, obras, instalações, 

operação, manutenção e remoção dos elementos (quando for o caso). 

 

Art. 7º O projeto de instalação deverá atender as normas técnicas de 

acessibilidade e as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, conforme o Manual de Instalação que será regulamentado por 

Decreto, mediante análise submetida ao Departamento de Trânsito, após 

apresentado ao COMTRAN. 

 

I - O proponente deverá afixar placa de identificação de logradouros no local em 

que se pretende a instalação do PARKLET, atendendo as disposições da Lei 

Municipal nº 3.464/2016; 

 

II – O cooperante ficará autorizado, após a assinatura do termo de permissão, a 

instalar o equipamento, em prazo não superior a 60 (sessenta dias); 

 

III – O prazo de utilização do espaço público será 4 anos, prorrogáveis por igual 

período; 

 

Art. 8º O proponente e mantenedor do PARKLET será o responsável pela 

realização dos serviços descritos no respectivo termo de cooperação, bem como, 

por quaisquer danos eventualmente causados. 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Art. 9º Será de responsabilidade do proponente buscar junto aos órgãos 

competentes autorização para a colocação de placas indicativas de cooperação, 

bem como, informar que aquele é um local público acessível a todos em cada 

PARKLET. 

 

Art. 10. Em caso de descumprimento do termo de cooperação, o cooperante será 

notificado para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a regularização dos 

serviços, sob pena de rescisão. 

 

Art. 11. O abandono, a desistência ou o descumprimento do termo de cooperação 

não dispensa a obrigação de remoção e restauração do logradouro público ao seu 

estado original. 

 

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 23 de janeiro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas  

Secretário de Infraestrutura e Administração, substituto 

 

EDITAL N. º 001/2019 

 

Edital de Processo Seletivo Simplificado para 

contratação por prazo determinado. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições, visando à 

contratação de pessoal, em número de 01, por prazo determinado para 

desempenhar funções de Vigia junto à Secretaria de Obras amparado em 

excepcional interesse pú-blico devidamente reconhecido por intermédio da Lei 

Municipal n° 3.699 de 26 de se-tembro de 2018, com fulcro no art. 37, IX, da 

Constituição da República, e arts.188 a 192 da Lei Municipal n° 1875/2001, 

torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 

composta por três servidores: 

a) Ana Beatriz Ferreira Garcia – Coordenadora de Recursos Humanos; 

b) Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore – Assessor de Pessoal; 

c) Miguel Elso Melo Rodrigues – Diretor de Vigilância e Zeladoria. 

1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão 

prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, 

“caput”, da Constituição da República. 

1.3 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos, 

desconsiderando-se o do início e incluindo-se o do final. 

1.3.1 Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 

1.3.2 Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido 

em dia em que não haja expediente. 

1.4 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos 

candidatos pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 

1.5 A contratação será pelo prazo determinado de 06 meses e se regerá pelo 

Regime Jurídico Estatutário, podendo ser prorrogado por igual prazo. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado 

corresponde ao exercício das seguintes atividades:   

Descrição Sintética: exercer vigilância a logradouros públicos e próprios 

municipais 

Descrição Analítica: exercer vigilância em locais previamente determinado, 

realizar rondas de inspeção em intervalos fixados, adotando providências 

tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, 

materiais sob sua guarda, etc., controlar a entrada  e saída de pessoal e veículos 

pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificar, quando necessário, as 

autorizações de ingresso, verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso 

estão devidamente fechadas, investigar quaisquer condições anormais que tenha 

observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados, levar ao imediato 

conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada, 

acompanhar funcionários, quando necessário no exercício de suas funções, 

exercer tarefas afins. 

  2.2 A carga horária semanal será de 40 horas semanais, em regime de plantão 

12h por 36h, sujeito ao trabalho noturno. 

 

2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o 

vencimento fixado em R$ 801,02 (oitocentos e um reais e dois centavos), 

complementado até o salário mínimo nacional, nele compreendendo-se além da 

efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso semanal remunerado.  

 

2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens 

funcionais: horas extras na eventual extrapolação da carga horária diária e 

semanal, desde que convocado pelo superior hierárquico; adicional noturno; 

gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; férias proporcionais 

acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no Regime 

Geral de Previdência.  

 

2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 

previdenciários. 

 

2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles 

estabelecidos para os demais servidores estatutários pelos arts.126 a 128 do 

Regime Jurídico, sendo a apuração processada na forma do Regime Disciplinar 

do mesmo Diploma, no que couber.  

  

3. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão recebidas junto à sede do Município, sito à Rua Coronel 

Soares de Carvalho, 558 (em cima do Banco do Brasil) no período compreendido 

entre o dia 24/01/2019 até o dia 25/01/2019 no Setor de Recursos Humanos das 

10h às 12h e das 13h às 16h. 

3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação 

das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

3.3 As inscrições serão gratuitas. 

 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

 

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 

comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 

3.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou 

particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes 

documentos: 

4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada pelo Setor de Recursos Humanos, 

devidamente preenchida e assinada. 

4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais 

sejam: carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de 

Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 

das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 

Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de 

identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado 

de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
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Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, 

artigo 15). 

4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 

 

4.1.4 Cópia autenticada do comprovante de residência;  

4.1.5 Currículo profissional, acompanhado de cópia autenticada dos títulos que 

comprovam as informações contidas no currículo.  

4.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos servidores 

do Setor de Recursos Humanos, desde que o candidato apresente para 

conferência os originais juntamente com a cópia. 

 

5. AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS 

 

5.1 Os critérios de avaliação dos currículos totalização o máximo de setecentos e 

cinco pontos. 

5.2 A escolaridade exigida para o desempenho da função (1º grau incompleto) 

não será objeto de avaliação. 

5.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de 

direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 

5.4 Nenhum título receberá dupla valoração.  

5.5 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos 

apresentados, em uma escala de zero a 705 pontos, conforme os seguintes 

critérios: 

  

Pontuação 

 

ESPECIFICAÇÃO Unitária Máxima 

A Ensino Fundamental Completo 5 5 

B Experiência por mês no serviço público municipal 10 500 

C Curso/palestra/encontros na área de atuação  50 100 

D  
Residência na área Urbana de São Jerônimo 100 100 

E 
Residência fora da área Urbana de São Jerônimo  30 30 

 

6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

6.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois 

ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o 

candidato que: 

6.1.1 Apresentar idade mais avançada;  

6.1.2 Tiver obtido a maior nota no critério de experiência; 

6.1.3 Local de residência mais próximo do local de trabalho; 

6.1.4 Sorteio em ato público. 

6.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na 

presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, 

correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do 

interessado. 

  

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFI-CADO 

7.1 A Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito 

Municipal para homologação, no prazo de um dia. 

7.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral 

dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do 

Processo Seletivo Simplificado. 

 

8. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

8.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada 

a contratação pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado, para, no prazo 

de 2 (dois) dias, prorrogável uma única vez, à critério da Administração, 

comprovar o atendimento das seguintes condições:  

8.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

8.1.2 Ter idade mínima de 18 anos; 

8.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço oficial do Município, no 

sentido de gozar de boa saúde física e mental. 

8.1.4 Ter nível de escolaridade mínima de Ensino Fundamental Incompleto. 

8.1.5 Apresentar a seguinte documentação:  

1. Original e xerox da Carteira de Identidade; 

2. Original e xerox do CPF; 

3. Original e xerox da Certidão de Nascimento ou Casamento e CPF do cônjuge; 

4. Original e xerox da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, 

para efeitos de salário família, e para os maiores de 16 e menores de 21 anos para 

efeitos de IRRF e Previdenciário, desde que apresentado número de CPF dos 

mesmos; 

5. Original e xerox Título de eleitor; 

6. Apresentar Certidão de Quitação Eleitoral que consta no site www.tre-

rs.gov.br no link Portal do Eleitor - Certidão de Quitação Eleitoral;  

7. Original e xerox do Diploma da escolaridade exigido para o cargo; 

8. Cópia do Comprovante de residência; 

9. Original e xerox do Certificado de reservista (se homem); 

10. Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio; (pode ser a 

última declaração do Imposto de Renda, página de patrimônio). 

11. 01 foto 3x4; 

12. Atestado Admissional a ser realizado no Posto Municipal de Saúde - Centro 

13. Número do PIS/ PASEP. 

8.2 A convocação do candidato classificado será realizada por telefone ou por e-

mail.  

8.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não 

atendimento das condições exigidas para a contratação, serão convocados os 

demais classificados, observando-se a ordem classificatória crescente.   

8.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma 

única vez, sua alocação no final da lista de aprovados. 

8.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de um 

ano,  

8.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a 

rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo 

remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem 

classificatória. 

8.7 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles 

que optaram por passar para o final da lista, havendo ainda necessidade de 

contratações para as mesmas funções, novo processo seletivo deverá ser 

realizado. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

9.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços. 

9.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, 

poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, 

conforme dispuser a legislação local.  

9.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, AOS VINTE E DOIS DIAS DO 

MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas  

Secretário de Infraestrutura e Administração, substituto 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

EXCLUSIVO P/ME E EPP 

Pregão Presencial/SRP nº 008/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, que se 

encontra aberta a Licitação: Pregão Presencial/SRP nº 008/19-Tipo: Menor preço 

- Objeto: SRP/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, conforme anexo I. 

Data de Abertura: 05.02.2019, às 13:30:00 horas. O Edital poderá ser retirado no 

seguinte endereço eletrônico: www.saojeronimo.rs.gov.br.  Demais informações 

poderão ser obtidas junto ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. Soares de Carvalho 

n. º 558 – São Jerônimo -  Fone: (51) 3651-1744 - Ramal 228 – e-mail: 

licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br.  

São Jerônimo, 23 de janeiro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 13.168 DE 22 DE JANEIRO DE 2019. 

 

AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO 

OFICIAL. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no Decreto nº 4.773, de 10 

de fevereiro de 2017; 

Considerando a necessidade de autorizar determinado servidor a conduzir veículo 

oficial; 

Resolve: 

Art. 1º - Fica autorizado o Servidor Municipal a conduzir veículo oficial a 

trabalho, conforme especificado no quadro a seguir: 

NOME Nº CNH CATEGORIA VENCIMENTO 

Leandro Machado Vargas  03590027459 AD 11/07/2023 

Art. 2º - Esta autorização tem validade conforme vencimento da CNH do 

motorista. 

Art. 3° - Tal autorização é em caráter excepcional. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a contar de sua assinatura. 

São Jerônimo, 22 de janeiro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas  

Secretário de Infraestrutura e Administração, substituto 

 

PORTARIA Nº 13.169, DE 21 DE JANEIRO DE 2019 

 

DESIGNA O SERVIDOR ALEXSANDRO LIMA 

FAZENDA PARA SUBSTITUIR O MOTORISTA 

DO PREFEITO. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no Art. 39 da Lei 

Municipal nº 1875/2001; 

Resolve: 

Art. 1º - DESIGNAR provisoriamente o servidor ALEXSANDRO LIMA 

FAZENDA, Mat. 3592, para substituir o Motorista do Prefeito, MARCELO 

NUNES BOEIRA, por motivo de férias, pelo período de 20 (vinte) dias, a contar 

de 11/01/2019, fazendo jus à Gratificação de 40% (quarenta por cento) do 

vencimento básico. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a contar 11/01/2019. 

São Jerônimo, 21 de janeiro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas  

Secretário de Infraestrutura e Administração, substituto 

 

PORTARIA Nº 13.170, DE 22 DE JANEIRO DE 2019 

 

DESIGNA A SERVIDORA FERNANDA 

ZLUHAN PEREIRA PARA SUBSTITUIR A 

COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no Art. 39 da Lei 

Municipal nº 1875/2001; 

Resolve: 

Art. 1º - DESIGNAR provisoriamente a servidora FERNANDA ZLUHAN 

PEREIRA, para substituir a Coordenadora de Assistência Social, Aline Persch, 

por motivo de férias, no período de 10/12/2018 à 29/12/2018.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a contar 10/12/2018. 

São Jerônimo, 22 de janeiro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas  

Secretário de Infraestrutura e Administração, substituto 

 

PORTARIA Nº 13.171, DE 22 DE JANEIRO DE 2019 

 

DESIGNA A SERVIDORA FERNANDA 

ZLUHAN PEREIRA PARA SUBSTITUIR A 

COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no Art. 39 da Lei 

Municipal nº 1875/2001; 

Resolve: 

Art. 1º - DESIGNAR provisoriamente a servidora FERNANDA ZLUHAN 

PEREIRA, para substituir a Coordenadora de Assistência Social, Aline Persch, 

por motivo de férias, no período de 21/01/2019 à 30/01/2019.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a contar 21/01/2019. 

São Jerônimo, 22 de janeiro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas  

Secretário de Infraestrutura e Administração, substituto 
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