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RESOLUÇÃO Nº 04 de 14 de janeiro de 2019 
 

Regulamentação dos servidores públicos 

municipais da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Cultura e da outras providências. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

TURISMO E CULTURA, Ismael Weslei de Souza Dreyfus no uso da delegação 

de competência conferida pela Lei Orgânica do Município de Redenção da 

Serra, Artigo 83 e Lei Municipal Nº 937/2009, Artigo 17. 

Resolve emitir e afixar em todos os setores da secretaria a seguinte resolução 

a fim de estabelecer a reorganização e atribuir função a cada servidor do 

quadro funcional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Cultura da outras providências com base no Art. 83 da Lei Orgânica do 

Município de Redenção da Serra em seu § VI – delegar atribuições, por atos 

expressos aos seus subordinados. 

 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Fica estabelecido que a servidora em cargo de comissão Francine 

Pereira Grand Champs Braga na função de secretária-adjunta ficará alocada 

na Biblioteca Pública Municipal será responsável pela manutenção do acervo, 

digitalização do acervo em sistema a ser disponibilizado, zelar pelo bem do 

patrimônio público do setor e cumprirá horário das 7h às 11h30 e das 13h às 



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESEVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                

 
                Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 - Centro - Redenção da Serra - SP. 

               CEP: 12.170-000                     Tel: (12) 3676-1600 – 3676-1282 

16h de segunda a sexta-feira . 

Artigo 2º - Fica estabelecido que a servidora Maria Lúcia Inácio na função de 

servente ficará alocada no Palco de Eventos e ficará responsável pela limpeza 

da Biblioteca Pública Municipal, Palco, Sanitários Públicos a servidora deverá 

zelar pelo bem do patrimônio público do setor e cumprirá horário das 7h às 

11h30 e das 13h às 16h de segunda a sexta-feira. 

Artigo 3º - Fica estabelecido que a servidora Maria Selma Bettin na função de 

servente ficará alocada na Biblioteca Pública Municipal, a mesma ficará 

responsável pela manutenção dos registros de empréstimos do acervo, 

atendimento ao público, zelar pelo bem do patrimônio público do setor e 

cumprirá horário das 7h às 11h30 e das 13h às 16h de segunda a sexta-feira. 

Artigo 4º - Fica estabelecido que todos os servidores da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura deverão procurar o Setor de 

Recursos Humanos para regularização do registro obrigatório do ponto 

eletrônico estabelecido.  

Artigo 5º - Fica estabelecido que todos os servidores poderão vir a ser 

convocados quando necessário pelo Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Cultura por ato expresso a exercer outras atividades tais 

como: eventos em gerais, reuniões e demais atividades pertinentes em datas 

especificas.  

Artigo 6º - Fica estabelecido que todos os servidores estão sob a 

subordinação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura 

conforme a Lei Orgânica do Município de Redenção da Serra.  
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Artigo 7º - Fica estabelecido que em caso de ausências não justificadas, 

ausências sem atestados médicos, ausências não comunicada ao superior 

imediato o servidor será notificado por ato administrativo pelo superior imediato 

e o mesmo encaminhará um ofício ao Setor de Recursos Humanos para as 

medidas cabíveis previstas em Lei.  

Artigo 8º - Esta resolução entrará em vigor a partir de 14 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Redenção da Serra, 14 de janeiro de 2019. 

  

 

 

 

 

Ismael Weslei de Souza Dreyfus 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Turismo e Cultura 

 

 


