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PORTARIA N" 08/2019, DE 26 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre convocação para prestação de serviços extraordinários para 
atender necessidade de excepcional interesse público, em virtude de 

demanda decorrente de falecimento de servidor.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais;

CONSIDERANDO que a lacuna deixada em decorrência do falecimento do saudoso 

servidor titular do cargo extinto de Auxiliar Administrativo está acarretando atrasos na organização 

do arquivo do legislativo, conforme apontamento da ilustre servidora Isabel Cristina Teixeira da 
Silva, encarregada do Controle Interno do Legislativo, cm que mencionou no relatorio referente 

ao 1 ° semestre - do exercício de 2019;

CONSIDERANDO a necessidade de suprir a demanda inerente às incumbências e 

atribuições do servidor aludido acima, até seu regular provimento, especialmente em face da 
ampliação do prédio sede da Câmara Municipal de Roseira.

RESOLVE;

Art. Io Convocar a servidora EDNA KAZUMI YAEGASHL titular do cargo OFICIAL 

LEGISLATIVO, para prestação de serviços extraordinários até o regular provimento do cargo 

dc OFICIAL DE COMUNICAÇÃO E DE PLENÁRIO, posse, exercício e treinamento do novo 
servidor, para atender necessidade temporaria de excepcional interesse publico

Art. 2o A convocação supra está respaldada nos motivos inseridos nos considerandos supra 

e na excepcional idade prevista no artigo 5° da Portana n° 11/2017. de 18 de dezembro de 2017 . 
desde que não ultrapasse o limite máximo de 50 (cinquenta) horas suplementares por mês.
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Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com retroaçâO em 05 de agosto 

de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário.

Roseira, 26 de agosto de 2019

Publicada na secretaria da Câmara Municipal em 26 de agosto de 2019.
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