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PORTARIA Nº 229/2018 

 
                                  

Designa Servidora para atuar como Gerente Municipal 
de Convênios e Contratos – GMC e dá outras 
providências. 

 
 

MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do município de Nova Ramada, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, DESIGNA a Servidora Srª Simone 
Chagas Rodrigues – Agente Administrativo Auxiliar, Padrão 02, Classe C, para atuar no 
Município de Nova Ramada/RS, como Gerente Municipal de Convênios e Contratos – GMC, 
tendo como foco estratégico a supervisão de convênios e contratos de repasses e financiamentos 
firmados com a Caixa Econômica Federal, além de inteirar o Município com os Programas de 
Governo, buscar a efetividade e atuar de forma a garantir velocidade à execução dos projetos, 
conhecer os processos de repasses do Orçamento Geral da União e de financiamentos, comunicar 
com clareza e tempestividade todos os envolvidos, articular diferentes áreas do Município, facilitar 
o relacionamento do Município e a Caixa Econômica Federal, acompanhar e agilizar o andamento 
dos contratos e convênios firmados através de articulações entre a área de Projetos do Município 
junto a Gerência Executiva de Governo - GIGOV.  

Em virtude da designação acima, fica concedida a Servidora, a Gratificação Especial – GE 
III – Gerente Municipal de Convênios e Contratos – GMC, conforme Lei Complementar n° 74, de 
29 de Agosto de 2017. 

Fica cancelada a concessão da Gratificação Especial – GE III – Setor de Patrimônio, bem 
com a responsabilidade designada através da Portaria nº 196, de 29 de junho de 2017.  

Permanece inalterada a lotação e as demais atribuições da servidora. 
Fica revogada as Portarias nº 122, de 18 de Abril de 2017; nº 196, de 29 de junho de 2017 e 

a nº 68, de 28 de março de 2018  . 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de 

setembro de 2018. 
NOVA RAMADA/RS , 06 de Setembro de 2018. 
 

                      
                                Marcus Jair Bandeira 

                                    Prefeito  
Registre-se e Publique-se. 
         
              Marinez de Lima Rubert 
Secretária Municipal de Administração 

 
 
 
 


