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PORTARIA N° 07/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018
REF: Dispõe a Flexibilidade do horário de expediente,
nos dias de

jogo da Seleção Brasileiro de Futebol na

Copa do mundo FIFA 2018.
A Mesa da Câmara Municipal de Roseira, no uso dc suas atribuições
legais.
CONSIDERANDO que o pais encontra-se participando da Copa do Mundo
FIFA 2018, e que os jogos ocorrerão cm dias e horários pertinentes ao expediente da
Câmara Municipal de Roseira:
CONSIDERANDO a competência para estabelecer medidas necessárias de
adequação dos serviços administrativos do recinto da Câmara Municipal, expede a
seguinte Portaria:

Art. Io Estabelecer em caráter excepcional, que nos dias de jogos da Seleção
Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018. o expediente no recinto da
Câmara Municipal de Roseira dar-se-á da seguinte forma:
I - Nos dias em que os jogos se realizarem pela manhã, o expediente terá inicio a
partir das 13h00 (horário de Brasil ia) e;
II - Nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o expediente se encerrará a
partir das 14h00 (horário de Brasilia).
Parágrafo único: .As horas não trabalhadas em decorrência do disposto no caput
serão objeto de compensação no banco de horas.
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A lt 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Roseira. 20 de Junho de 2018.

Publicada na secretaria da Câmara Municipal em 20 de Junho de 2018.
Edna Kazífmi Yaegashi
Oficial Legislativo

