
 
 

 

 

 

PORTARIA N° 932/2020 
 
 
Institui Comissão Permanente de Capacitação dos 
Servidores do Poder Executivo Municipal. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA – RS, no uso de suas atribuições 
legais, considerando as recomendações constantes no relatório da Força-Tarefa instituída nos termos 
do Despacho datado de 31 de agosto de 2020, parte integrante dos autos do processo de Dispensa de 
Licitação nº 08/2020, determina:  

  Art. 1º Fica instituída Comissão Permanente de Capacitação dos Servidores do Poder 
Executivo Municipal, composta pelos servidores abaixo nominados: 

SERVIDOR CARGO 

Luiz Fernando Souza de Macedo Procurador Jurídico 

Maria Bernarda Grandi 
Secretária Municipal de Administração e 

Recursos Humanos 

Roberta Graziella Vivian Castro Coordenador de Controle Interno 
 

  §1º As capacitações deverão iniciar-se no ano de 2021. 

  §2º No presente ano, cumprirá à Comissão Permanente submeter ao Prefeito Municipal 
um cronograma preliminar de capacitações para o ano de 2021, que poderá ser alterado por 
deliberação conjunta dos membros da Comissão ou por determinação do Prefeito Municipal. 

  Art. 2º A Comissão Permanente terá por finalidade capacitar os servidores do Poder 
Executivo Municipal, como meio de se difundir o correto entendimento entre os agentes públicos, dos 
principais institutos legais que regem a atividade da Administração Pública.  

  Art. 3º A Comissão Permanente detém a prerrogativa de convocar servidores para 
ministrarem cursos de capacitação, bem como, detém a prerrogativa de convocar servidores para 
participarem da capacitação, na qualidade de ouvintes. 

  §1º A Comissão poderá solicitar ao Departamento de Recursos Humanos auxílio nas 
convocações a que se refere este artigo. 

  §2º A presença do servidor convocado a participar da capacitação, na qualidade de 
ouvinte, é obrigatória, salvo justificativa aprovada pela Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos. 

  Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 24 de setembro de 2020. 
 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 
Serafina Corrêa, 24-09-2020 
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