
 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 

 

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
Fone: (55) 3338-1018 Secretaria de Administração  (55) 3338-1022 Gabinete do Prefeito 

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br 

DECRETO EXECUTIVO N °°°° 3.445, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

 
Estabelece Expediente Interno para as servidoras 
públicas municipais. 
 

 
MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do Município de Nova Ramada, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,  
CONSIDERANDO o movimento conhecido como Outubro Rosa, para estimular a participação 

da população no controle do câncer de mama;  
CONSIDERANDO que a data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar 

informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior 
acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade; 

CONSIDERANDO a programação do Outubro Rosa organizada pela Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social, com a promoção de Palestra alusiva sobre o assunto;  

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º Fica determinada a realização de expediente interno para as servidoras públicas do 

Município de Nova Ramada, no turno da tarde do dia 17 de outubro de 2018, visando proporcionar a 
participação das mesmas na Palestra relacionada com a conscientização das mulheres sobre a prevenção 
e diagnostico precoce do câncer de mama, a ser realizada a partir das 13h30 min, junto a Câmara 
Municipal de Vereadores.  

Parágrafo primeiro. Face ao exposto no caput deste artigo, neste dia, as servidoras públicas que 
optarem em participar da Palestra, ficam a partir das 13h30 min dispensadas do trabalho interno.  

Parágrafo segundo. As servidoras que optarem em NÃO participar da Palestra, deverão realizar 
expediente interno normal.  

Parágrafo terceiro. Independente ou não da participação na Palestra, todas as servidoras públicas, 
deverão efetuar o registro de entrada e saída no horário normal de trabalho no turno da tarde deste dia.  

 Art. 2° Este Decreto Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
    

NOVA RAMADA/RS , 15 de outubro de 2018. 
 

 
Marcus Jair Bandeira 

Prefeito  
 
 
Registre-se e Publique-se. 

 
            Marinez de Lima Rubert 
Secretária Municipal de Administração  
 


