
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

• 	 GABINETE DA PRESIDENTA 

EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 001/97 
Subtrai-se do Artigo 159, § 1° a palavra "duas" e, 
do mesmo Artigo 159, § 2°, acrescenta-se "ou oito 
horas na forma da Lei". 

SOLANGE OLIIvIPTA PEREIRA DE CASTRO 
MELO, Presidenta da Câmara Municipal de 
Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, FAZ 
SABER... 

Que o Poder Legislativo reunido ordinariamente 
no dia 31 de março de 1.997, aprovou a seguinte 
EMENDA que ora promulga-se: 

Art. 1°- Fica o Art. 159,1°e2° coma 
seguinte redação: 

"Art. 159 - Os órgãos de saúde do Município ou 
que estiverem sob sua jurisdição, que prestarem serviços essenciais 
funcionarão ininterruptamente. 

§ 1° - O pessoal será dividido em equipes que se 
revezarão alternativamente. 

§ 2° - A carga horária de cada equipe será de 06 
(seis) horas ininterruptas, ou 08 (oito) horas na forma da Lei. 

MI. 2° - Esta emenda entra em vigor na data de 
sua aprovação e publicação, revogadas as disposições contrárias. 

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NAVIRAI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ao 1° (primeiro) dia 
do mês de abril de 1.997. 

SbtANGE P. C. MELO 
-Presidenta- 

-1° Secretário- 
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Prefeitura Municipal de N4viraí 
PORTARIA N° 055/97 

Concede tédea aos servidores que mencione. 
e dá outras provldãiicias, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVII ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL nos usã de saias stribuiçúes legais, cern Cubro no 
-liga 109, §51v 2' e 3" da Lei Complementar n 5  002193. de 05,11.93, c/c 
parágralã 5e do .,age 23 do Lei Orgànica de Naviral. de 05 do abril de 1990, 

RESOLVE 

- Conceder aoau,virlre AçJjo de Causa, rlielrlculm li' 6D161-5'ocupanle do 
cargo de provimentd eletivo de Operador de Serviços Público, 1, Slmbolo 11-01, 
lotado-na Secielaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, 30 (lhota) 
dias de férias correepondenle ao período de aquisição 96/97, a contar de 18.02 
a 2D 03.9p. 

II - Conceder ..'servidor Antonio PonTeira N--rnelriojla ne 40052-3 

Ipelm'
ante do cargo de pluvi'irenlo elehivo da Vogie 1, ',a..,.bolo 11-01, lotado na 

:rle Municipal de Administração, 30 (Ideia) dias de fúrias, correspondente 
penado de aquisição 95(97, a conlar'de 04.02 aOS 03.97 

III - Conceder a sarvidro -o Aparecida Cano Marangõni, mevicula if 90003-
ocupante do cergo de picv'nnonlo eletivo de Auelliai -  de Serviços Drversos 1, 
tolo 1,01, lotada na Secralur ia Municipal de Saúde e Bem Estar Social. 30 
sIal dias de fÕriae, coieosponderte ao pariodode aquisição 95196, a conlar da 

IV-Concedei ao servidor Armo Oliveira Cençedo, matricule iv' 50006-0, 
ocupante do cargo  de provimento em comissão de Encarregado da Divisão de 
Iluminação Pi)hlica, .Sisibnvlr, CAI-OS, lotado na Secietaria Municipal de Obras, 
Viação e Servi,v P i',lvlin:i,mn tio (Inritnil cites rIa lónas, eoviespnndtavle eo pviiodo 
de aquieçao 961Sf, a cantar de ai 02 a u3.D3.9i. 

v- conceda, veevidrea Beatas Darboza de AraÜjo Darutato, matrícula it 
aDol 9-7. ocupente do caigo de provirrento eletivo de Mádico Gemi, Slniboto Xl-
05, lotada na Secralaria Municipal de Saúde e Bom Bolar Social, 30 (tentaI dias 
de lérias, 00rospondenta ao pvntcdo de aquisição 95/96, a conter de 01.02 e 
0303.97. ' 

Erilnlalo) DA ploErLínlIlrA MUNICIPAL DE NAVIRAI; ESTADO DE MAIO 
GROSSO DO SUL. aos lo dezanove) dias do mês de maigo do ano da 5997. 

Manca il'iJaø(a# 	- 
o rcriib terras soa servidores que manoona 

eijão,uliaa Piíidãddaa. 

O. 	SIUNICIPAL DE NAVIRM ESTADO ' Oh Meti IS '7100510 11(1 til ei - : 	ou ar 4nil suei ..- nua vicciii tiutia o rio 
aibgu 	§91. 2" e 3' da.7i Çoviptençeiutar 'u02)93, de 05,1-1.93. 0/0 o 
parágrafo 5 do artigo 23 da Lei t)rá'riica ddimeairal, da 05 do abri) de 1990, 

- Conceder ao servidui Lourival Bolhosa Gomes;21 ricula o' 40016-7, 
acculeanile do cargo da penvúereveulo elelivo doit.toirzisie 1, So VPO2 lotado na 
Sociviiaria Municipal de Curas, Viação e Sviçoe Públicos, 30 trinta) dias de 
fúrias correspondente ao perinv'to de aqõisiçao 96(97, a contar de 01.02 a 
030397. - ..' - 

li - Conceder a servidora Liconal Gliun. Mlocan7a, matricula na aooas-, 
ocupanio do cargo de peovireioueio, eretiv,/ide Bibliotecária II, Símbolo Vtl.01, 
miada ria Secreiaiia Municipal de r:iIuicaçaocultura e Esporas, 30 (Ideia) dias 
de (árias, correspondente ao pei -iodo de içãiarção 95(55, a contar de 31.01e 
01.0397 - 

-- 
III -Conceder a servidora Maria José di Silve Souza, rnelrlcule n' 60086-4, 

""'Ma do coiqo do rr  rnvaieenuto uotutivu -;le Ari de Serviços Diversos 1, 
Siniliolo 5.01. lotada na Sooivtsiie Muní6ipal de Obras, Viaçáo e Serviços 
Públicos 30 (lnnial dias da lérias. r.orespotidenle ao penedo de aquisição 95/96, 
o contar de 01 a 31.03.97.  

W. Coruernelrr ausi-imi 	 m 

	

l,6-,0I,ivo Meaus do Unia, etr 	ir lcula ' 90150-9, 
ocuhianile dci cargo de proviniay.oldo de'Mulori*4 ./. Simboto VllI'O6, - lotado - 
ria Sei Municipal de Ei4dçAo, cinft 'Lira e'-...,9niles, 30 Irinlel dias de 
rêiiavv, correapc,idoinle au período de-aqnriviçàcu 95196, e cantar de Dl a31.03,97. 

- - V- conceder a servidora Olge Favero Lima, matricula o' 40074-1 
ocupante 0o-va1 do provimerieletivo 4e lnvpetor da Aluno, Símbolo 1V-OS. 
liilr,dri cri Srvn inlunini Murriinr1i:ir ri' Lirr,içaii Culhura e Eap oricis, 30 (lrrntal dias 
de iiii'as, correspondente ao perionio de aqdaiçao 96(9?, e conlar de 29.01 e 
01 03.97  

Eívlfriçlo DA PREFEItURA MUNICIPAL DE NAVíRA), ESTADO DE MATO 
GROSSO Do SUL, aios (9 dezenove) diasdo isbede marçodoanode 1907. 

CÂMARA -  MUNICIPAL-DE NAVIRAI 
EMEWÂ À LEI pcÂNICA N %Ie7 
Subtrai-se do Antigo 159, l's pslavsa'"duas" e,r 
do mesmo Migo 159, § 2', acreaceeta'se t'ou oito 

hana fonoadaLei".  

SOLMiIGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTRO 

MELO, Pb'esideoua da Cmara - Municipal de 

Nasital, Estado 4 Mato Grosso do Sul, FAZ 

SABER... - 

- 	 Que o Poder Legislativo reunido ordinariameete 

no dia 31 do março do 1.997, aprovou m seguiste 

EMENDA que ora promulga-se: 

- 	 Art,l'- Filou oAntlSø,* I e 42e 	ma 

seguinte redação: 

- 	 Aol. 159 - Os órgãos de saúde do Município Div 
que estiverem sob' sua jurisdição que prestarem serviços esarrociais 

- fiarecioisarão ieintecnrplamefntc. 	- 	- 	 - 

§ 1' - O pessoal será dividido em equipes que se 

revedarão alternativamente. 

- 	 2° - A carga horária de cade equipo será de 06 

(seis) horas inineterniptaS, 00 DI (oito) horas na fonos da Lei. 

Ait 2'- Esta emende entra em vigor na data de 

sua aprovação,e publicação, revogadas as disposições contrárias. 

- ' 	 EDOF1CIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

-NAVIRÀJ. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ao 1' (primeino) dia 

do mêsdo abril de 1.997. - 

- 	 - 	9(Y1C 
SdLAI.IcIE O. P. C. MEttI 
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Wrio do. Interior 
22. ANOS DE COMPROMISSO COM INFORMAÇÃO 

No XX11 ..'44AVIRALDE osA17 rXEAMI  flP 10Q7 

- 	0(93,7 SI 

PORTARIA Me OD5/97 	 - 	. - 	 -- 	- 	c saceite lê/as aos elrddorev que na-ideia, e 

1 iv 'Lcd, lúrias aos servidores que Irnencrona 	
de onjinje piovdeaclao 


