
PORTARIA N ' 040. DE 2n18

jiKecutivo

Cfimara Municipalde Jaeuari6na
Estado de Sgo Paulo

Di$p6e sabre o funcionamento do expedience da

Selegao Brasileira na Coda do Mundi de
Futebo1 2018.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidents da CAmara
de Jaguaritina, Estado de Sio Paulo, etc... no uso das atribuig6es que Ihe sio
por Lei, e

Considerando o Decreto n ' 3.771, de 13 de junho de 2018 do
Municipal

Regal. yE:

Art. lo O expediente da Cfmara Municipal, tendo em vista a
balizagao dos logos da Selegao Brasileira de Futebol, na Cope do Mundi 2018, dar-se-f
P seguinte forma:

1- dia 22/06/2018 o infcio do expediente serf is 13 horas;
11 dia 27/06/2018 o expediente encerrarf As 13 horas, por6m, os

bvidores envolvidos na organizagao da Sess8o Solene de Entrega de Titulos de
bdadania, agendada para asta data, a$ 18h30, deverio retomar ao trabalho a parter das
IBO.

g I ' Na hip6tese da Selegao Brasileira de Futebol se classificar
Pa as oitavas de Hlnal, quartas de finale semifinal, no dia de logos:

a) O expedience da Cfmara Municipalsera suspenso das IOh00 is
14h30, cano os jogos venham a ocorrer &s llh00;

b) O expediente encenarf is 13h00 quando os jogos vierem a
ocorrer &s 15h00.

$ 2' - Nos horgrios de expediente nos dias arima citados, a prestagao
do servigo pablico deverf ser ininterrupta e sem intervalos para as
refeig6es.



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

Art. 2'- O disposto no artigo anterior ngo se aplica aos servidores na
Vigilante Patrimonial.

Art. 3' - Este portaria entrarf em vigor na data de sua publicagao.

Registry-se e afixe-se.

Presid&ncia da Camaro/Municipal de Jaguariana, 19 de junho de

VEREADOR }(OM]LSON NASCIMENTO SILVA W;'='$$/
Presidente

ado, na mesma data, no quadra dena Secretaria e a6nRegistrado

}isos da partaria da Cfmara MuJ)}(5bal.
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