
(âmara jJRunicipaL be 3farbinópolS 
TER DA MANGA 

	 QZtabo be 'Ao Paulo 

ATO DA MESA Ng 10/2018 
** DE12IJEJUN}10DE2018 ** 

A 
Paulo, no uso de suas am 

a 
Decreto 1ip,i9- 
HOR4RIO,-IiE FUNCI( 
DURL1IthA cth$A Do 

"DISPOE SOBRE 0 EXPEDIENTE EXTERNO E 
INTERNO, NA CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, DURANTE A COPA DO MUNDO DE 
FUTEBOLHDE 2018". 

Estado de Sao 

por força do 
•SOBRE 0 

REP 

ou 	 ou infcio; 

COP/SIDERAPTDQ quç éth 
	

We 
dec1araco de nonto faeultai 

expediente 

de sessão" 

a ueeegsidade de adequçAo no tocante 0 

vas datas de jogo -4,. seJAo brasileira, na 

que a Cãmàra Municipal possui horário de 
As 1 4h00 4e$ewinda a sexta-feira e nos dias 
pan alguns thncionarios e servidores que 

h0OAsl7h00 e das 191i0fl as 22h00. 

LI:A1t i?I c.:±, hófáriii 	 dno, no Legislativo 
Municipal, nos diad&jdpbsl1a  Selètd grasileita ha Co$clo Mundo de Futebol de 
2018, a realizar-se na Rñssia, no perfodo de 14 de junho a 15 de jufflo do corrente ano, 
seth aquele adotado no Decreto Municipal no 5.708, de 04 de junho de 2018, naquilo 
que couber, observado o seguinte. 

I - das 12h00 as 14h00, quando a partida tiver inicio as 9h00; 
II - quando a partida liver infcio as 1 lhOO, nAo havera expediente 

externo; 
Ill— das 8h00 as 13h00, quando a partida tiver inicio as 15h00. 
Parágrafo Unico. Nos dias de sessAo ordinária, o expediente 

intemo para os servidores e f'uncionarios, flea mantido pan todos os flits, nos termos do 
Ato da Mesa n° 28, de 29 de juiho de 2013, que fixou o horario de trabaiho e intervalo 
dos servidores e funcionarios da Cthnara Municipal, corn as alteraçoes decorrentes do 
Ato da Mesa n32; de 14 de dezembro de 2015 

C) 



Câmara uuicipat be 31arbinopoISS 
Cotabo be 6ao Paulo 

TERRADAMANGA 

Art. 2° 0 Departamento Pessoal devera proceder as anotagoes de 
praxe no ponto de horario dos servidores e funcionarios da Camara Municipal, para 
cumprimento do determinado, observando ainda os horarios constantes do paragrafo 
unico do artigo 10. 

Art. 3° Este ato da mesa entrara em vigor na data de sua 
publicacAo, revogadas as disposicoes em contrario. 




