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PORTARIA NO. 125, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

Súmula: Concede e converte em pecúnia Licença

Especial, à Servidora do Quadro Único dos

Servidores Municipais, pare pagamento de tributos

municipais, mediante compensação, e dá outras

providências.

O Prefeito do Município de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, LAURO DE SOUZA

SILVA JUNIOR, no uso das atribuiçöes legais e tendo em vista o contido no inciso ll, do art.

55 da Lei Orgânica do Município de Jandaia do Sul, no $60, do art. 56, da Lei Municipal n.o

3.410, de 29 de dezembro de2Q21(Sistema Tributário de Jandaia do Sul), regulamentada

pelo Decreto Municipal n.o 7.963, de 14 de abril de2022, alterado pelo Decreto Municipal n.o

8.002, de 11 de maio de 2022 e no Procedimento Administrativo n,o 666612022 resolve

baixar a seguinte,

PORTARIA

Art. 1o. Ficam concedidos 90 (noventa) dias de Licença Especial, corresponde ao

período aquisitivo de 24 de março de 2009 a 23 de março de 2014, a Servidora

Rosangeta Sanfa Pereira Davi Bernardo (matrícula no. 17876), portadora da Cédula de

ldentidade RG n,o 4.703.126-5 (SSP/PR) e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF

(MF) sob n.o 91 7.339.449-15, ocupante do cargo de "Gari", do Quadro Unico dos Servidores

Municipais, da seguinte forma:

| - 52 (cinqtienta e dois) dias convertidos em pecúnia parc pagamento de tributos

municipais, mediante compensaçäo.

ll - 38 (trinta e oito) dias restantes a serem utilizados em data futura, usufruídos em

descanso, ininterruptamente, mediante autorização da chefia imediata.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçäo.

Art. 30. Revogam-se as disposiçöes em contrário.

Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, Edifício da Prefeitura Municipal, Gabinete do

Prefeito, aos vinte e três dias do mês
(23t11t2022),

dois mil e vinte e dois

SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal
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