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ATO DA MESA N2 10/2018 
** DE12DEJUNHODE2O18 ** 

expediente 
de sessAd" 

"DISPOE SOBRE 0 EXPEDWNTE EXTERNO E 
INTERNO, NA CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, DURANTE A COPA DO MUNDO DE 

Estaclo de São 

por força do 
'SOBRE 0 

gm 

tocante 0 

iIeira. na  

YIDFRANDO que aCãrntra 'MUniciØi possul horário de 
mdido ah8 8h00 as 14h004c segiinda a sexta-feira e nos dias 
ediente inferno paraalgiinä fiineionrios e servidores que 
siprtdaa44hOa.as iilioo e das 19b00 as 22h00. 

Paulo, no, us,o'de 

Decreto Iiipi 
HORRIiTh. 

DUR4NA G( 

ou sëia, ehcerrin 

de 
Ei 

.0. hd:. 4& )tjdieñt ztrno, no Legislativo 
Municipal, nos dfdt jds dà Seièfló Brasifefrä ñá Cbjado Mundo de Futebol de 
2018, a realizar-se na Russia, no perfodo de 14 de junho a 15 de julho do corrente ano, 
será aquele adotado no Decreto Municipal n° 5.708, de 04 de junho de 2018, naquilo 
que couber, observado o seguinte. 

I - das 12h00 as 14h00, quando a partida tiver infcio as 9h00; 
II - quando a partida tiver inicio as 11 hOO, nAo haverá expecliente 

extemo; 
ifi - das 8h00 as 13h00, quando a partida liver infcio as 15h00. 
Parágrafo ünico. Nos dias de sessAo ordinária, o expediente 

interno para os servidores e fiincionarios, flea mantido para todos Os fins, nos termos do 
Ato da Mesa n° 28, de 29 de julho de 2013, que flxou o hcirário de trabaiho e intervalo 
dos servidores e fijncionários da Cãmara Municipal, corn as alteraçOcs decorrentes do 
Ato da Mesa n°32,de 14 de dezembro de 2015 
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An. 2° 0 Departamento Pessoal deverá proceder as anotaçOes de 
praxe no ponto de horário dos servidores e funcionarios da Cãmara Municipal, para 
cumprimento do determinado, observando ainda os horarios constantes do parágrafo 
ünico do artigo 1°. 

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

SP., em 12 dejuhhi 

FERREIRA 
ptirin - 
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