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**PORTARIA N° 017/2005 * * 

(Dispõe sobre a concessão de férias regulamentares à 
servidora da Câmara Municipal de Biritiba Mirim e 
designa servidora para responder pelo expediente da 
Secretaria, e dá outras providências). 

MAR CIO APARECIDO CARDOSO, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei; 

RESOLVE: 

Artigo 1 o - Conceder à servidora pública municipal, Stt Juliana Leite da Silva, 
lotada nesta Casa Legislativa no cargo em Comissão de Diretora de Secretaria, 30 (trinta) dias 
de férias, sendo 20 (vinte) dias em descanso e 10 (dez) dias em pecúlio, a partir do dia 11 de 
abril de 2005 até o dia 30 de abril de 2005, de acordo com os Artigos 150 e 151 da Lei 
Complementar no 07, de 10 de dezembro de 2004- "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências", referente ao período -
aquisitiYO de 24/05/2003 à 23/05/2004, conforme requerido no Protocolo no 079, de 
11 0-t 1004. 

-~- Artigo 2° -Fica designada para responder pelo expediente da Secretaria, no 
período de 11 de abril de 2005 a 30 de abril de 2005, a servidora pública municipal, lotada no 
cargo de Escriturária, a Stt. Madalena Rodrigues de Moraes. 

Artigo 3° - As despesas constantes com a execução da presente Portaria 
correrão a conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

Artigo 4°- Esta Portaria entra em igor na data de sua publicação, com seus 
efeitos a contar a partir de 11 abril de 2005, rev das as disposições em contrário. 
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