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\TORIO MENSAL DE ATIVIDADES 
FEVEREIRO 2020 

  

Dia 03 de Feverei ro de 2020, as 9 horas da manhã, elaboração de Ata n° 002/2020 
de transmissão do ca 

 rgo de Vice Prefeito no Cargo de Prefeito em Exercício Jaime 
Jung,  ao Prefeito Titul ar Nilson Paulo Costa de retorno de férias regulamentares; 

Dia 04 de fevereii ro de 2020, preparo de documentação para viagem do Senhor 
Prefeito Nilson Paulo Costa a Porto Alegre, onde foi tratar de assuntos agendados e 
participar de curso rela itivo a legislação em período eleitoral; 

Dia 07 de fevere iro cerimônia de posse de KARINA  ANGLER  no Gabinete do 
Senhor Prefeito, no ca rgo que prestou concurso público. 

Dia 10 preparaçâc ) de documentação para que o Senhor Prefeito se desloque até a 
cidade de  Brasilia  (D F) com vistas a cumprir agenda na Câmara e Senado Federal 
onde tratará a respeitc de emendas parlamentares que se destinam ao município e que 
tem prazo limite de  en  7;aminhamento até dia 16 de fevereiro de 2020. 

Atendimento ao  pt 
 
Iblico em geral; 

Elaboração de De cretos Municipal; 
Andamento a req, lerimentos e expedientes diversos; 
Preparação de Prc )jetos de Lei à Câmara Municipal de Vereadores local; 
Elaboração de  Of 

 
icios e memorandos diversos do Gabinete do Senhor Prefeito 

Municipal; 
Recebimento e  en  icaminhamento de e-mails  recebidos; 
Cadastro de Leis ?. de Decretos junto ao Cespro para disponibilização; 
Assinatura de emr )enhos com vistas a compras e pagamento; 
Assinatura de ope ração de pagamentos conjuntamente com o Tesoureiro; 
Arquivamento de( Dxpedientes que tramitaram na Secretaria; 
Registro de passa gens com vistas a atendimentos de saúde; 
Visto em atestado s justificando a falta de funcionários ao expediente; 
Avaliação de ficha ponto eletrônico dos funcionários; 
Encaminhamento de requisições das secretarias, par .Lagens a serviço dos 

motoristas diversos; 
Outras atividades relacionadas a Secretaria; 

Redentora, 02 de março de 2020. 

DOSO MOREIRA 
Secretário de Administração e Finanças 
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