
INFORMATIVO 
AOS NOVOS SERVIDORES

Rua Ipiranga, 123 – Centro – Canoas/RS
Telefone: (51) 3462-4800 – www.camaracanoas.rs.gov.br



A Câmara Municipal de Canoas e a UNILASALLE possuem
Termo de Parceria que visa à concessão de desconto aos
servidores e seus dependentes para os cursos de graduação e
pós-graduação, nas modalidades presencial e EAD.

Parceria com a UNILASALLE

O regramento do Termo de Parceria para a concessão dos
descontos está disponível através da Circular n° 0037/2018. Para
acessá-la siga os seguintes passos:

Opção A)
Acesse o link:
http://192.168.0.6:9090/portalProcLeg/pages/documento/documentoFiltro.jsf

Opção B)
 Acesse o Portal da Câmara (www.camaracanoas.rs.gov.br);
 Acesse a guia “Transparência”;
 Localize o menu “outros links rápidos”;
 Acesse o link “Portarias, Circulares e Ordens de Serviço”;
 No menu “tipo de documento” selecione o documento Circular;
 Altere o filtro para o ano 2018 e clique em buscar.
 Pronto! Agora é só localizar a Circular n° 0037/2018.

http://192.168.0.6:9090/portalProcLeg/pages/documento/documentoFiltro.jsf
http://www.camaracanoas.rs.gov.br/


Os requerimentos administrativos dos servidores,
tais como férias, licenças para tratamento de saúde,
declarações, entre outros, deverão ser criados via Sistema
ERP - Módulo Administrativo, com digitalização do
requerimento interno, observando-se os modelos
padronizados de documentos e os prazos para
protocolação.

Prazos para protocolação de alguns dos principais requerimentos:

 Férias: mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência;

 Curso: mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência;

 Declarações/Certidões: 15 (quinze) dias de antecedência;

 Alteração da modalidade de disponibilização do auxílio-

alimentação/refeição: até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Requerimentos Administrativos

Importante!



Consulta Online de Documentos

No Portal da Transparência, situado no site da
Câmara Municipal de Canoas, você pode consultar as
Circulares, Ordens de Serviço e as Portarias emitidas a
partir do ano de 2018. Para acessar os referidos
documentos, basta seguir estes passos:

 Acessar o site da Câmara (www.camaracanoas.rs.gov.br);
 Acessar o menu “Transparência”;
 Acessar o link “outros links rápidos – Portarias, Circulares, Ordens de

Serviço”;
 Pronto! Basta selecionar a opção desejada, o período e iniciar a busca.

Você também pode consultar as Resoluções e os
Decretos emitidos pela Câmara Municipal. Para acessar os
referidos documentos basta seguir estes passos:

 Acessar o site da Câmara (www.camaracanoas.rs.gov.br);
 Acessar o menu “Transparência”;
 Acessar o link “outros links rápidos – Resoluções e Decretos”
 Pronto! Basta selecionar a opção desejada, o período e iniciar a busca.

http://www.camaracanoas.rs.gov.br/
http://www.camaracanoas.rs.gov.br/



