
① Cfmara Municinalde Jaguari6na
Estado de Silo Paulo

1)0RTARIA NO 042. DE 2017

Diso6e sobre substituicio de servidora -- Diretora Geral-
Dor T6cnico Leaislatlvo. em raz5o de f6rias. no perfodo
de 03 a 22 de /u/ho e os d/as 26. 27. 28. 29 e 30 de junho
e 24, 25. 26. 27 e 28 de iulho de 201Z. de..b&za.s
requlamentares

VEREADOR ROMILSON NACIMENTO SILVA, Presidente da CAmara
Municipalde Jaguariana, Estado de Sio Paulo, etc... no uso das atribuig6es que Ihe sio
conferidas por lei, e,

Considerando que no periodo de C)3 a 22 de julho de 201v a funciongria
Alzira Eleanide Campos Souza Venturini, ocupante do cargo de Diretora Gerd, encontra-se
em f6rias regulamentares, e nos dias 26, 27, 28, 29 e 30/06 e 24, 25, 26, 27 e 28/07, estarA

em periodo de f olgas regulamentadas em Banco de Horasl
Considerando que, a CAmara Municipalcontinuara em plena atividade, e

responde por ela, nesse periodo, a Sra. Creusa Aparecida Gomes, ocupante do cargo de
T'6cnico Legislativo e;

Considerando que a CLT - ConsolidaQao das Leis Trabalhista:; perrnite a
substituiQao de cargo, para que os trabalhos da samara Municipalnao sejam prejudicados:
conforme parecer da Assessoria Juridica desta Casa de Leis.

IRESOLVE

Art. lo - Autorizar a substituigao da servidora Sra. Alzira Eleani de
Campos Souza Venturini, Diretora Gerd,: pda servidora Sra. Creusa Aparecida Gomes,
T6cnico Legislativo, no periodo de 03 a 22 de julho de 2017, e no periodo de 26, 27, 28, 29
e 30 /06 e 24, 25, 26. 27 e 28/07, conforms Portaria no 036/2017

Art. 2o - Esta portaria entrarf em vigor na data de sua publicagao
Registre-se e afixe-se

Presid6ncia da CAmara MunicFalde Jaguari6na, 19 de junho de 2017.
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Presidente

Reglstrado na Secrete

da portaria da Cgmara fdunicipal

data, no quadra de avisos
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Tendo em vista que no periodo de 03 a 22 de julho d© carr'erie
ano a Sra. Alzira Eleani de Campos Souza Venturing, ocupante do cargo de Dire=tora Ger:al
clesta Casa de Leis e responsavel pda Secretaria encontra-se em perioclo de f6rias
BegulameiBtares 'e,

Tendo em vista que a mesma funcioniria estarf em perfodo de
{:olgas; regulamentadas no Banco de Horan n⑩s dias. 26, 27, 28, 29 e 30 de} juriho e 2't,
125, 26, 27 e 28 de julhcl de 2017, conforms Requerimento de 14/06/2017.

Tendo errlvista que asta Casa de Leis, mesmo estando no periods
cle Recesso Parlamentar, continua a desenvolver suas atividades diiriasl

Tendo em vista que os trabalhos da Secretaria desta Casa de Leis;
l:icarn nesse periods, coma de costume, sob os cuidados da Senhora Creusa Apztrecida

(l;tomes, ocupanie do cargo de T6cnico Leflislativo do quadro de servidores desta Ca:ia de

endo em vista que durante todos os anos, a Senhora (l;deus;a

Aparecida Gomes, ocupante do cargo de T6cnico Legislativo do quadro de serviclores delta

(:a$a de Leis percclbe remuneraQao com acr6scimo do cargo que ocupa durante esl:e

lleriodo,
Requer a V. Exa, Q deferimento da substituigao acima aludid:a,

inclusive, para que a requerente perceba durante o perfodo jf referido o acr6sc:imo cla
rerriuneraQao relacionada ao Cargo de [)ireQao Gerd

Nesses termos,
Pede deferimento

JaguariOna, 19 de junho de 2017.
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