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TER DA MANGA 

ATO DA MESA No 021/2017 
** DE 22DEDEZEMBRODE 2017 ** 

"DISPOE SOBRE A DEvoLucAo DO SALDO DE CAIXA DO 
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS B DA OUTRAS PRO VIDENCIAS". 

A Mesa da Câmara Municipal de Jardrnopohs, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuiçôes que Ihe são confendas por lei, etc, 

CONSIDERAJ\DO o que dispOe o inciso II do artigo 16 da 
-m 	Constituição Municipal; 

CONSIDERAIVDO- o ffnal do-Exercicio de 2017, bern como, ha saldo 
dispomvel na conta corrente da Casa Legislativa junto ao Banco do Brasil S/A, decorrente dos 

repasses de duodecimos recebidos durante o presente exercicio financeiro do Poder Executivo 
Municipal, e, 

CONSIDERANDO que no Exercicio de 2017, o Legislativo fez 
aplicaçAo flnanceira, pinto ao Banco do Brasil S/A, e ainda, eventuais valores decorrentes de 
nAo transferericia de despesas extra orçamentaria de ISS, retido em nota fiscal 

RESOLVE 

ARTIGO 10  Fica determinado ao Departamento Contabil e Frnanceiro e 
ao Tesoureiro da Câmara Municipal, I que devolva a totalidade do saldo dispomvel na conta 
corrente junto ao Banco do Brasil S/A, em nome da Cãmara Municipal de Jardinopohs, a 

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Jardinopolis-SP, decorrente dos repasses de duodecimos 

recebiclos durante o exercieio financeiro de 2017, dos valores totais auf'eridos em aplicaçAo 

financeira e eventuais valores decorrentes de nAo transferência de despesas extra orçarnentaria 

Paragrafo Unico Deverá o respectivo departamento observar a auséncia 

de eventual cornpê'nsäçao de cheques: emitidos pelo Poder Legislativo, bern corno, valor 

empenhado e nào liquidado no presente exercicio, decorrentes de contratos administrativo 

vigor.  
ARTIGO 2°: Este ato da mesa entrará em vigor na data de 

publicação, revogadas as disposiçOes em contrário._--_, 

em 

klIW 

- -- 
SM4TOS 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Camara Municipal de Jardinópolis-SP., em 22 de 
Dezembro 

TAVOOEtTSK 

1 0  Secretarlo - 	
20 Secretãrio - 
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ATO DA MESA N2  020/2017 
** DE 06 DEDEZEMBRODE 2017 ** 

Art. 1° 

"DISPOE SOBRE ALTERAcA0 TEMPORARIA NO 1-IORARIO DA JORNADA 

DE TRABALI-LO Do OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE VIOlA DA 
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, DANDO OUTRAS 

Estado do São Paulo, no uso de 

¼10 da Mesa n° 28, de 29 dejulho do 2013 fixou o 
cionanos da Camara Municipal, corn as alteracOes 

suas atribuiçoes, quelIiesao..coi 
CONSJ 

horario de trajaiho o intervalo 
decorrentes do Ato da Mesa n°  

CONSI 

dezembro 1de 2017. 

efetivo de v'g'aW 
deverá iniciark j 

serádas 17hàs1' 

inte do cargo 
147.848-20), 

ou alimentaçao 

dentro das d 
estagiários e 
da presidénc 

Durañte 

flos. 	- 
-m 	 :---. 

 

) artigo anterior, óproibida a permanéncia 
ao 

I

quadro de servidores on funcionários, 
5tes áltirnos, salvo determinaçao expressa 

Art.. 3' Ap0s:o:d:j29dedezeb ro  do .2017,--O -servidor voltara a cumprir a 
jomada fixada no Ato da Mesa n° 28/2013, corn as alteraçôes ocorndas por força do Ato da Mesa n° 
32/2015. 	•---- 	 -1 -  ....... 

Art.. 4'  OPepartamento P,essQal devcrá-proceder as anotaçOes e cornunicaçOes 
do praxe no ponto de horano do -,servidor, para dumprimento do determinado 

Art. 5° Este ato da mesa entrará em vigor na data do sua publlcaçao, revogadas 
as disposicOes em contrário. 

SANTOS 

REGISTRADO B PUBLICADO na Seeretaria da Câmara Municipal de'"Jardinopolis-SP., em 06 de 
Dezembro 

Secretário - 	 - 20  Secretário - 
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TERRA DA MAN GA 

ATO DA MESA N2019/2017 

** DE 05 DEDEZEMBRODE 2017 ** 

"DISPOE SOBRE 0 EXPEDIENTE INTERNO E EXTERNO, NA CAMARA 

MUNICIPAL DE .JARDINOPOLIS, NO EXERCICIO DE 2018, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA". 

A Mesa da.Camara Municipal de Jardinopolis, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuiçOes que Ihe são conferidas pot lei, etc;......... 

c0NsWERANva qiie o Chefe do Poder Executivo, por força do Decreto 
Municipal n 5.630, de 23 de Outubro de 2017, qüe "DISFOE SOBRE 0 EXPEDIENTE NAS 
REPARTIçOES PUBLICAS MUNICIPAL, PAM -O-EXECICIO DE 2018, NA FORMA QUE 
ESPECIFICA"; que decretou Os dias e horarios de pontos facultativos, para o ano de 2018, nas 
repartiçOes püblicas no muuicIpio de JardinOpolis-SP c deu outris providéncias; 

CONSIDERANDO quc é de competência exlusiva do Chefe do Exceutivo 
Municipal a declaraçäo de ponto faáultativo no municiplo; 

CONSIDERANDO a. necessidade de adequaQAo no tocante o expediente 
interno e externo e das respectivas datas da realizaçao das sessOes otdinárias da Casa Legislativa, nos 
termos do §1° do art. 9 0  da Lei Organica e art. 120 do Regimento Interno, em face do decreto acima 
mencionado; 

RESOLVE: 

Art. 1°  Fica suspenso o expediente intemo c externo, no Legislativo 
Municipal, no exerçjcio dc 2018, nas data s e horários mencionados no Decrto Municipal n°5.630, de 
23 de outubro de 2011, que "DISPOE SOBRE 0 EXPEDIENTE NAS REPARTIOES PUBLICAS 
MUNICIPAL, PARA 0 EXERCfCIO DE 2018, NA FORMA QUE ESPECIFICA", e respectivo 
Anexo I, que é parte integrante deste Ato da Mesa. 

Th 	 Art. 20  0 Departamento Pessoal devcrá proceder as anotaçOes de praxe no 
ponto de horario dos scrvidores e funcionArios da Cdmara Municipal, para cumprimento do 
determinado, observando ainda os horários constantes do parãgrafo ünico do artigo 2° do referido 
decreto municipal. 

Art. 3° Este ato da mesa entrará em vigor na data de sua publicacAo, revogadas 
as disposicôes em contrário. 

Presideme Th r
4eipres. SANTOS 

REGISTRADO E PUBLJCADO na Secretaria da Camara Municipal de Jardinópolis-SP., em 05 de 
brod 

 

-SUBASTL3,0  



Anexot 

MiX.? - Fkam Sc$amdos POI4TOS FACULTATIVOS nas repadiçôés pth4icas municipals, mleñdas no artigo anterior, 
tics cites a seguir .Sedcnados, aitec 
a) 12 do fevereiro (segunda40$ — antecedsedo as tSsjo* do Wça4elra do Caliaval. 
b) 13deftvereiro(eqa4*$-Camava; 

ci 14detnem1roquarta4eft$-expedMntsapwtrda13h Claw, 
ii) 29 As nwço friuhft -(elm) eqedknte at. Ia - antecedendo Sexta4esra do Pa,xk 

• 	 e) 30 do *dI $egunda4elr$ - nt.cedendoo fortado do 1' denwlo - Dia do Trabathador 

U 3ldisnaio(qulnta-telt$- COW chsd; 

• 	 g) 01 do Junho (soda 4elr4 -opIsposfaStatIvo.do Corpus Christ 
h) ltdenoventhro (sexta.Sm) — apCshdad. S Proc*anaçãoda RopublIca 
I) 24 do dezembro (ea9wtda461r$  $spn do Feriodo do Natal; 

J) 31 do dezaiibro (sunda4elr$ véspera do Ferlado do Mo Nova. 

ParEqmfo .O*ilco: C funcionamento dat repaticães pOblicas mun&4pals, nos des obWyo se dac* cia seflite fomia; 
a) 14 do (averSe (quarb4Sy 	-Clflza - a parlir dat 13b; 
b) 29 do marco (qpinta4etra) — antecedendo a fetlado do Sexta4elra do Palxèo - ate as 12b. 

.J. Orstma do Emim  

1odonboldgicos, t1Tt,uKThJitI 1nrw.WW 

tsr4flnct9nunrr vigor th flti' •1' 7W' 	• :T 	l?1?'jj jygIij. 

Prefelturs Municipal 

_______________________________ 	__________ 	
•i; :.i:.:i 

MARCI 
- d.qpj.J.. ç. UJAC 



bt4 
ESTMCO bE eAQPAULO 

jr-fit. 2 

•(flecreto i.° 5630/2017) 

FERJADOS PONIXM FACULTATWOS DO ANO DE 2018 


