
ATO  DA  MESA    Nº  001/2012 
**      DE  12  DE JANEIRO DE  2012     ** 

 

                                                      

 

 

“DISPÕE SOBRE A  CORREÇÃO 
MONETÁRIA DO VALOR DA CESTA OU 
CARTÃO ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA 
ALIMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
JARDINÓPOLIS.”  

 

 

 

 

     A Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc; 

 

     CONSIDERANDO que a Resolução nº 153, de 31 de maio 

de 2005, alterada pela Resolução nº 166 de 27 de março de 2008, estabeleceu correção trimestral pelo 

INPC (índice nacional de preço ao consumidor) do Programa Alimentar, implantado na Câmara 

Municipal de Jardinópolis, para os servidores e funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas, 

conforme consta no parágrafo único do artigo 2º da citada norma;    

 

     CONSIDERANDO que o atual valor da cesta ou cartão 

alimentação é de R$ 485,58 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), por força 

do Ato da Mesa nº 24 de 10 de outubro de 2011, conforme dispõe o artigo 2º da Resolução nº 153/2005, 

alterada pela Resolução nº 166/2008; 

 

     CONSIDERANDO que o último trimestre compreendido o 

período de outubro, novembro e dezembro de 2011, foi concedido cartão alimentação aos servidores e 

funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas e a variação do INPC foi de 1,86%, conforme 

divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pesquisa feita na página da Internet 

(http://www.ibge.gov.br); e, 

  

     CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 2º, da  

referida resolução, determina expressamente que o valor da cesta ou cartão alimentação seja corrigido 

trimestralmente por Ato da Mesa; 

      

RESOLVE: 

 

     Art. 1º: A partir de 1º de Janeiro de 2012, fica aplicado o 

índice de 1,86% (porcentagem: um vírgula oitenta e seis), sobre o valor atual da cesta ou cartão 

alimentação, passando dessa forma para R$ 494,61 (quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e um 

centavos). 

http://www.ibge.gov.br/


     Art. 2º: O Departamento competente, deverá providenciar o 

ajuste junto à empresa fornecedora do cartão, bem como as devidas anotações de praxe. 

     Art. 3º: A execução do presente ato, será suportada por 

dotação própria  já consignada no orçamento e suplementada se necessário for.  

     Art. 4º:  Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2012, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

       

      MAURO SÉRGIO DOS SANTOS                  SIDNEI DONIZETE DA SILVA                                                                                   
                              - Presidente -                                                            - Vice-Presidente - 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP., em  12 de 

Janeiro de 2012. 

 

 

 

   AMAURI PEGORARO                            PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  
                            1º Secretário  -                                                                   - 2º Secretário – 

 

 

 

 

ATO DA MESA    Nº 002/2012 
                                                **      DE 23  DE JANEIRO DE  2012     ** 

                                                      

 
“DISPÕE SOBRE  A SUSPENSÃO TOTAL E PARCIAL DO  
EXPEDIENTE  INTERNO E EXTERNO, NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO DE 
2012”. 

 

 

     A Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc; ........ 
 

     CONSIDERANDO  que o Chefe do Poder 

Executivo, por força do  Decreto Municipal nº 4.713, de 23 de dezembro de 2011, 

decretou os pontos facultativos (total e parcial) nas repartições públicas no município de 

Jardinópolis-SP, durante o exercício de 2012; 

 

 

RESOLVE: 

 

     ARTIGO 1º: No exercício de 2012, o expediente 

interno e externo, no Legislativo Municipal, ficará suspenso, para todos os fins,  nos 

seguintes dias: 
 

 a) 20 de fevereiro – segunda-feira – Carnaval; 



 b) 21 de fevereiro – terça-feira – Carnaval; 

 c) 30 de abril – segunda-feira – antecede o feriado nacional do Dia do Trabalho; 

 d) 07 de junho – quinta-feira – Corpus Christi; 

 e) 08 de junho – sexta-feira; 

 f) 16 de novembro – sexta-feira - após o feriado nacional da Proclamação da República; 

 g) 19 de novembro – segunda-feira – antecede o feriado estadual do dia da Consciência 

Negra; 

 h) 24 de dezembro – segunda-feira -   antecede o feriado do Natal; e, 

 i) 31 de dezembro – segunda-feira -   antecede o feriado do Ano Novo. 

 

     ARTIGO 2º:  O expediente interno e externo, na 

Câmara Municipal de Jardinópolis-SP, para todos os fins será parcial, com início às 

13h00, na seguinte data, durante o exercício de 2012: 
 

 a) 22 de fevereiro – quarta-feira – cinzas. 

      
 

     ARTIGO 3º: O Departamento Pessoal deverá 

proceder à anotação no  ponto de horário dos servidores e funcionários da Câmara 

Municipal, observando-se os dias de expediente parcial e os dias de não expediente 

interno e externo. 
 

     ARTIGO 4º: Este ato da mesa entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
     

 

 

 

 

MAURO SERGIO DOS SANTOS                                SIDNEI DONIZETE DA SILVA                                                                                                        
             - Presidente -                                                                                          - Vice-Presidente - 

 

 

 

 

REGISTRADO  E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP., em 23 de 

Janeiro  de 2012. 

 

 

 

 

 

AMAURI PEGORARO                   PAULO ROBERTO DE ALMEIDA      
       - 1º Secretário -                                                                                                        - 2º Secretário – 

 
 

 

 


