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Portaria nº 35 de 31 de outubro de 2022. 

 

 

Dispõe sobre o horário de funcionamento da 

Câmara Municipal de Borda da Mata em dias de 

jogos do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2022e dá 

outras providências. 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO o poder de organização político-administrativa de que dispõe a 

Administração Pública; 

 

CONSIDERANDO a realização dos jogos da Copa do Mundo 2022 no Catar, no 

período de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022, e a participação da Seleção 

Brasileira de Futebol na primeira fase do referido Mundial;  

 

CONSIDERANDO que os jogos da Seleção Brasileira estão previstos para os dias 24 

de novembro (quinta-feira), às 16h, 28 de novembro (segunda-feira), às 13h, e 2 de 

dezembro (sexta-feira), às 16h;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento relacionada ao funcionamento do 

Poder Legislativo nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 

Mundo de Futebol FIFA 2022;  

 

CONSIDERANDO que, na hipótese de classificação para as etapas subsequentes, a 

Seleção Brasileira de Futebol poderá jogar em dias úteis; 

 

 

 RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Nos dias úteis em que estão previstos os jogos da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo de Futebol FIFA 2022, o funcionamento da Câmara Municipal de 

Borda da Mata-MG, para expediente interno e atendimento ao público, observará o 

disposto a seguir: 
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I - no dia 24 de novembro de 2022, será das 08h00 às 13h;  

II - no dia 28 de novembro de 2022, será das 08h00 às 12h;  

III - no dia 2 de dezembro de 2022, será das 08h00 às 13h. 

 

Parágrafo único. Em caso de classificação da Seleção Brasileira de Futebol para as 

etapas subsequentes, o horário do expediente interno e do atendimento ao público 

será:  

I - das 08h00 às 13h, nos dias úteis em que houver jogos da seleção brasileira de 

futebol às 16h, no horário de Brasília;  

II - das 08h00 às 11h, nos dias úteis em que houver jogos da seleção brasileira de 

futebol às 12h, no horário de Brasília.  

 

Art. 2º Nos dias de que trata o art. 1º desta Portaria, os servidores estarão dispensados 

do registro eletrônico de ponto e da compensação de jornada, ficando a cargo da chefia 

imediata a fiscalização e o controle do cumprimento da jornada de trabalho.  

 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

Jorge Pereira Filho 

Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG 
 

 
 
 
 


		2022-10-31T17:40:54-0300
	JORGE PEREIRA FILHO:49893629691




