
Câmara Municipa[ dé r.Biritiba Mirim 
Rua João José Guimarães, 125 - Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - São Paulo 
Fone/Fax: (11) 4692-1 388 I 4692-1900 www.càmarabiritibamirim.sp.gov.br 

PORTARIA N° 039/2005 

(Estabelece Ponto facultativo nos dias 31 
de outubro e 01 de novembro de 2005 nas 
dependências da Câmara Municipal, e dá 
outras providências). 

:\L\RCIO APARECIDO CARDOSO, PRESIDENTE DA 
_- ~L\RA :\fCXICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, usando das atribuições 

que lhe ão conferidas por Lei; 

CO~SIDERANDO, o Decreto n° 2.301, de 19 de outubro de 
: . e-x&"':!do pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que 

-E~-:e:e~e Pomo Facultativo nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 
: : e ~ ourras providências"; 

CONSIDERANDO, que o Decreto Municipal 2.238 de 
~ · "" -_ estabeleceu como ponto facultativo o dia 28/10/2005, em 
-e~oraçào ao dia do Servidor Público; 

CO~SIDERANDO, que a data de 28/10/2005, recai na última 
:e .-!l-·eira do mês de outubro e o dia 02 de novembro de 2005, é Feriado 
_ -~ional em comemoração ao dia de Finados, e ainda; 

CONSIDERANDO, que o dia 1 o de novembro de 2005, recai na 
:erça-feira dia comemorativo de todos os Santos, é que: 

RESOLVE: 

Artigo 1 o - Fica declarado Facultativo, o ponto nas dependências da 
Câmara ~unicipal de Biritiba Mirim, nos dias 31 de outubro e 1 o de novembro 
de 1005. em substituição ao dia 28/10/2005, data comemorativa ao dia do 

er\'idor Público, conforme previsão em Decreto Municipal e ainda, na data 
-eguime. O 1/11/2005, em comemoração ao dia de todos os Santos, precedido do 
d1a de finados que é Feriado Nacional. --f' 
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Artigo r - A Sessão Ordinária, regimentalmente prevista para 
:-er ~a -egunda-feira dia 31 de outubro, fica transferida para a quinta-feira, 

ia 03 ce noYembro de 2005, no mesmo horário, quer seja, às 20:00 horas. 

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
r~' o=a\, ·.,s as disposições em contrário. 

CA..\1ARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, em 25 de outubro 

~ fw . 
MARCIO AP~RE DO CARDOSO 

Presidente da Câmara 

J 6; , 
JARBA EZEQUIEL DE AGUIAR 

1° Secretário 
ÉRICA DE QUEIROZ 

2a Secretária 

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 
_ F .. ada e afixada no Quadro de Editais, na mesma data supra. 

ues de Moraes 
Respondendo pela Secretaria 
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