PREFEITURA MUNICIPAL  DE  PORTO UNIAO – SC

ERRATA:
Na Edição nº 802, de 12 de agosto de 2011.

ONDE SE LÊ:
Portaria nº 791, de 01 de agosto de 2011, Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO, a partir de 01 de agosto de 2011, referente ao período aquisitivo de fevereiro de 1999 a fevereiro de 2004, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, a servidora MARIA ESTELA FLENIK SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Pedagogo, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

LEIA-SE:
PORTARIA Nº 791, de 01 de agosto de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea “a”, da Lei Orgânica do Município:
                                    Considerando a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o nº 20722007.1.00017/00-3, datada de 12 de abril de 2000, do Servidor DEVONDIR FERREIRA, que ocupa o cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º DEFERIR A AVERBAÇÃO, do período correspondente a 7.707 dias, ou seja, vinte e um (21) anos, um (01) mês e doze (12) dias, a título de Tempo de Contribuição averbado junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, sendo destes: vinte (20) anos, dez (10) meses e um (01) dia, de contribuições efetuadas no período de 01 de março de 1969 a 19 de janeiro de 1995, diante do vinculo de emprego mantido com a Prefeitura Municipal de Porto União, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e zero (00) anos, três (03) meses e onze (11) dias, de contribuições que foram efetuadas no período de 21 de julho de 1975 a 10 de maio de 1976, diante do vinculo de emprego mantido com a iniciativa privada.
Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC. 

Porto União - SC, em 01 de agosto de 2011.
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