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Gâmara JYlunicipal de 13iritiba JYlirim 
O MAIS NOVO MUNICÍPIO DO ALTO TlETt: 

ESTADO DE SÃO PAULO 
- --*---

P O ll T A R I A _N~ _0_0_9_/_7_4_ 

(Dispõe sobre Horário de Serviço a ser cum 
prido por ~~cionários :unici pais e dá ou 
tras providências). 

JOS~ HILTON DA liU ... tP..A, PRESIDE TE DA c ""r ARA r.:mriCIPAL 

D.u BI ITIBA •. IRI!~, USANDO DAS ATRI:SUIÇCES QUE LJ:J SÃO COXFERI 
DAS POR L"SI , 

RESOLVE: 

Jrtigo 1º: - Determinar eos Funcionários da C~mara Mu 
nicipa1 de Biri tiba ... ,d_rim, Senhores, Sil Vi!" O de Mli!.randa r.~elo -
.~..eto , Jqir Leme e ... aria Raquel de Faria , .despectivamente , sscs • 
sor Técnico Leeis1ativo, Diretor de Secretaria e ~scritur6ria, 
prestem serviços ati~entes aos seus cargos, ditiriamente de se_ 
b~da a sexta-feira a saber: 

I - O Assessor Técnico Legislativo da Câmara Nunici_ 
pa1 de Biritiba Miri~, prest&rá serviços de segunda a sexta-fei 
ra, das 12,00 horas· s 15,00 horas, a, ser controlado através àe 
ponto . 

II - O Diretor de Secretari a e ~scriturária da Cnmara 
liunicipal de Biritiba l...irim, prestarão serviços de segunda a -
sexta-feira das 12 , 00 horas s 17,00 horas, a ser controlado -

através de ponto. 
Artigo 29: - A falta de cumprinento as dispesições da 

presente Portaria, implicará em sanções, nos termos da Lei 144 

de 02 de Março de 1 970. 
Artigo 3º:- Zsta Portaria entrará em vigor a partir 

do dia 23 de Setembro do corrente mês, ficando revogadas as -

disposições em contrário. Gabinête da Presidência da câmara 
:~unicipal de Biri tiba r irim Setembro de 1 974. 

Presidente da Câmara 

Publicada e rtegistrad8 na Secretaria da câmara Muni 
cipal de Biritiba ~~irim , Serviço, Pessoal e Expediênte , na 

mesma data suura. 


