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PORTARIA N° 05/2022, DE 01 DE JULHO DE 2022

REF: Considerando o recesso de julho nas atividades 

legislativas desta Casa de Leis, e objetivando a 

economicidade de gastos na manutenção do Poder 

Legislativo;

Considerando que o recesso legislativo de 01 a 31 de julho de 2022, conforme 

previsto no Regimento Interno desta Casa De Leis;

Considerando que a jornada de trabalho dos servidores é reduzida em 50% 

durante o recesso legislativo;

Considerando que a redução do horário de funcionamento da Câmara 

Municipal durante o recesso irá gerar economia, com água, energia elétrica e 

entre outros;

Considerando que não haverá prejuízo aos trabalhos desta Casa Leis, bem 

como a Administração Pública;

A Mesa da Câmara Municipal de Roseira, no uso de duas atribuições

legais,

RESOLVE:

Art. 1o ALTERAR o horário de expediente da Câmara Municipal de 

Roseira no período de 01 a 31 de julho de 2022, em razão do recesso 

parlamentar e da necessidade de adequar a Jornada de Trabalho dos 

Servidores, bem como a economicidade do Prédio, sendo o funcionamento de 

SEGUNDA a SEXTA -  FEIRA, das 10hOO às 15h00.
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Art. 2o Além da jornada normal de trabalho durante o recesso, os 

Servidores dos setores administrativos poderão ser convocados pela 

administração para qualquer eventualidade.

Art. 3o O Poder Legislativo terá expediente ao público no horário das 

10h00min às 15h00min de segunda-feira a sexta-feira, retornando ao expediente 

de 09h00min as 17h00min com as atividades normais no dia 01 de agosto de 

2022.

Art. 4o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

disposições em contrário.

Roseira, 01 de julho de 2022. 

Isaías Eleutério da Silva

-Presidente-
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