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Câm ara M unicipal de Roseira
PORTARIA N° 11/2019, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

REF: Dispõe sobre a suspensão do expediente ou recesso funcional, nas dependências da 

Câmara Municipal de Roseira e dá outras providências.

JOEL POLYDORO, Presidente da Câmara Municipal de Roseira, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições regimentais:

Considerando o encerramento do exercício financeiro; a ausência de sessões legislativas 

ordinárias e ainda o próprio recesso forense da Comarca de Roseira, tendo em vista as festividades 

alusivas ao Natal e ao Final de Ano, RESOLVE.

Artigo. Io - Suspender o expediente administrativo da Câmara Municipal de Roseira, no período 

compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2019 a 01 de janeiro de 2020, devendo retornar ao 

trabalho no Io dia útil subsequente, sem prejuizo dos vencimentos integrais de todos os servidores. 

Parágrafo Único. Como a Câmara não possui serviços considerados essenciais que exijam a 

manutenção de suas atividades no período de recesso, todos os servidores ficam dispensados do 

cumprimento da jornada de trabalho na data indicada no caput deste artigo.

Artigo. 2o Todos os prazos definidos e concedidos no âmbito da Câmara Municipal ficarão 

suspensos, exceto àquele definido como data limite para devolução do saldo de duodécimo, que, 

ocorrerá em 20 de dezembro de 2019.

Parágrafo Único. Em razão da devolução do saldo de duodécimo à Prefeitura, o pagamento da folha 

de salário dos servidores públicos da Câmara Municipal será anteci pado, excepcional mente, para o 

dia 20 de dezembro de 2019, a fim de coincidir com o fechamento da contabilidade, e para 

fechamento dos encargos à pagar do corrente mês, respeitando o princípio da anualidade 

orçamentária, bem como garantir o fechamento orçamentário do Poder Executivo que ocorrerá na 

mesma data.
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Artigo. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Roseira, 11 de Dezembro de 2019.

Vere rustavo Fonseca Mendes 

Io Secretário

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 

2o Secretário

Publicada na secretaria da Câmara Municipal em 11 de dezembro de 2019.

Edna Kazmni Ytaegashi 

Oficial Legislativo


