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PORTARIA N° 011/2013

O VEREADOR SILVIO JOSÉ CONSERVANI, Presidente da
Câmara Municipal de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições
legais e com fundamento no artigo 23, VI, "a" da Resolução n.o 84, 11 de novembro
de 2010 (Regimento Interno);

Considerando a nova estrutura do nosso Plenário principal, com a aquisição e
instalação de equipamentos modernos de Áudio, Vídeo e Data Show;

Considerando que necessitamos de um especialista em informática para auxiliar na
gravação, transmissão ao vivo pela internet bem como para a operacionalização dos
equipamentos acima mencionados.

RESOLVE:

Artigo 1° - Convocar o funcionário Público Municipal, Sr. ROGERIO LUIZ DE
OLIVEIRA, Técnico em Tecnologia da Informação, de provimento efetivo, para
prestar serviços extraordinários, além de seu horário normal de expediente, conforme
dispõe a Portaria 005/2013, excepcionalmente, durante a realização das Sessões
Ordinárias e Extraordinárias.

Parágrafo Único - O funcionário acima mencionado deverá estar presente a
partir das 18:00 horas, dos dias das respectivas sessões, para a preparação,
organização, auxilio na gravação, transmissão ao vivo pela internet bem como
operacionalização dos equipamentos de áudio e vídeo e acompanhamento dos
trabalhos.

Artigo 2° - Fica deferido outrossim o pagamento de Horas Extraordinárias, em
conformidade com o Estatuto dos Fu'\ionários Públicos do Municipio de Artur
Nogueira (LC 18/95). . ( \

Artigo 3° - Esta Portaria entrará em ~Igor na data de sua afixação no Quadro de
Editais desta Cãmara Municipal, reVOgada/as disposições em contrário.

Câmara Municipal "Palácio v~r Rodolpho Rossetti", 01 de outubro de

2013. ~ ~

VEREADOR SILVIO JOSÉ CONSERVANI
(Silvinho Conservani)

Presidente da Câmara Municipal
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