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ATO DA MESA N 2  009/2018 
** DE30 DEMAIODE 2018 ** 

DISPOE SOBRE ADLA}TTAMENTO PARA DESPESAS MUTifiAS 
E DE PRONTO PAGAMENTO PAPA A CHEFE GERAL DE 
DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESrDENCIA, DO 
SUPO$TE E DE,,ADMINISTRAcAO LEGISLATIVA DA 

-. CAMARA MUNICIPAL, PAPA 0 MES DE .IUNHO DE 2018, 
- DANDO 

 
OUTRA5z PROVIDENCIAS. 

A Mesa-cia £ãiiara -MunicipJ de Jardin6polis, Estadp de São Paulo, no 
USO de suas atribuiçOes cfue the sâ6 conferidãs pot lei, etc;........ 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n? 3.054, de 07 de abril de 
2005 1  que dispoe sobre o regime deTadiantamento de desoesUs páblicas, e dá outras 
providencias, alterada pela Lei Munióipal -n° 3705, de 17 de agosto de 2010, autoriza 
despesas em regime de adiantamento para as rniüdas e de prontà pagarnento, conforme 
consta no artigo 3 0

; 	 - 	 - 	- -. 	 - - - 

CONSIDERANDO que '
a,
-Sra. Angela Maria Pereira, RU-n° 8.550.425-7 

W/Oe CPF no 03 11935.878-00, ocupa a cargo de Chefe Geial de Depa±tamentos, do 
Gabinete -da Presidência, do Suporte e de AdministraçAo Leislativa da Cãmara 
Municipal; - - -- 

sita pan o born 
andamento 	 diversas que são 
miüdas e de 	 pelo correio; e, 

CONSI1I'ERANDO qüe a jrestaçao de contis para despesas rniñdas pode 
ser feita mensalmente, conforme dispOe o parágrafo 1° do artigo 4° da referida lei e sua 
posterior alteração. 

ES 0 LV E: 

Art. 1° Pica autorizado o adiantamento pan as despesas rniUdas e de 
pronto pagamento de que trata o inciso III do artigo 3° da Lei Municipal n° 3.054/05, 
para o rnês de junho de 2018, para a servidora Sra. Angela Maria Pereira, RO n° 
8.550.425-7 SSP/SP e CPF n° 031.935.878-00, ocupante do cargo de Chefe Geral de 
Departamentos, do Gabinete da Presidência, do Suporte e de Adrninistraçao Legislativa 
da Cãrnara Municipal. 

§ 1° Ern decorrencia da autorizaçao do caput deste artigo, autorizo o 
Departamento Contabil e Pin eiro a oceder ao adiantamento de R$ 100,00 (cern 
reals). 



II 

(ãmara jJ+luntdpatbc Jarbtnópoti 
Qtabo be 650 Paulo 

TERRA DA MANGA 

§ 2° A prestaçAo de contas devera ser procedida pela Chefe Geral de 
Departamentos, do Gabinete da Presidéncia, do Setor de Suportes e de Administraçao 
Legislativa, Sra. Angela Maria Pereira, ate o Ultimo dia ütil do més de junho do corrente 
ano a Diretora Contábil e Financeira da Câmara. 

Art. 2° A veracidade dos valores constantes nas notas de despesas 
apresentadas, serão de responsabilidade da apresentante, tanto na esfera administrativa, 
civil e penal. 
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ATO DA MESA N 2 008/2018 
** DE 10 DEMAIODE 2018 ** 

DISPOE SOBRE A VACANCIA £ Exm4çAo DO CARGO DE 
PRO VIMENTO EFETIVO DE VIOlA REGIDO PEW ESTATUTO DOS 
FUNCIONARIOS POBLICOS MUNICIPAIS, DANDO OUTRAS 
PRO VIDENCIAS. 

de SAO Paulo, no 
uso de 

do1Lqgislatha. Municipal Si': Walter 
de vigia, egido pelo Estatuto dos 

- Lei n° 	,Jde 06 de sétémbro del 968, pediu1. 
por motivo7 de sañde em 

[isposto no Ato da Mesa n° 
. 	 . 

de 

SALAR]OSJ DA\C 
PRO VIDENçIAS", 
estatutaria, regido p 
o de vigia, corn..  
Roberto Ferreizigj 
reestruturaçAQ,a%a1 
Jicardo automatican 

flOthina! dos cargos etetivos de natureza 
.osPáb1icos Mum*óipais sendo urn deles 
ate entAo era pre.ehcliida pelo Sr. Walter 
agrafo 3° do - artigo 3° da citada lei de 
dos cargos descritos no Anexo iL estes 
d,nt.n,4nnt.nWdno. 

CONSIDERAI/DO 	 na Câthara Municipal o cargo de 
vigia, seja regido .ppr .cLI ou.Estatqto, já que foram- revogados por força da Lei 
Municipal n° 4 278/2015 e pela ocorrência tipificada no § 3° do art 3° da Lei 
Municipal no 2877/2004; e, 

CONSIJJERANDO que a Lei Municipal n'4.278, de 28 de abril de 2015, 
autoriza a execuçAo indireta de atividades de vigia/porteiro, desarmado, por se tratar de 
atividade nAo essencial e básica. 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica declarada a vacância do cargo efetivo de vigia, constante do 
Anexo TI da Lei Municipal n° 4.278, de 28 de abril de 2018, que "DISPOE SOBRE A 
REESTRUTURAcAO DO PLANO DE CARREIRA B SALA1UOS DA CAMARA 
MUNICIPAL DE J4RD 'POLlS B DA OUTRAS PRO VIDENCIAS" e por força do 
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disposto no parágrafo terceiro do artigo 30  da citada lei de reestruturaçâo, sendo que, tal 
cargo nâo poderá set preenchido em face da revogacAo automátiea. 

Art. 2° Para fins de vigilancia e portaria, desarmada, a execuçAo 
do serviço será procedida de forma indireta por se tratar de atividade nào essencial e 
básica, observado o disposto na lei de licitaçôes e demais normas aplicáveis a espécie. 

Art. 3° Este ato da mesa entrará em vigor na data de sua 
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L 	E 	I 	 N.° 2877/04 

=De 05 de fevereiro de 2004= 

"DISPOE SOBRE A REESTRUTURAAO DO 
PIANO DE CARGOS E SALARIOS DA CAP4ARA 
MUNICIPAL DE 3ARDIN6POLIS £ DA OUTRAS 

o SENHOR LUIZ FERNANDO RIUL, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIcOEs QUE LUE SAO CONFERIDAS 
PORLEJ, 
F A Z S A B E it c'ue a Cêntaca Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o 
projeto cM lei n.° 001104, de autoria da Mesa da Câmara: Presidente; LIJIZ FERNANDO 
RJUL (Xotô), Vice-Presidente: JOAQUIM AMARO FIGUEIREDO FILKO 
(QUTNZINHO), 1!' Seeretirio: TADEU PEREIRA LIMA e 2.° Secretário em exercicio: 
MARINJIO HENRIQUE CASTILHANO (FIGURAO), e ele sanciona e proinulga a 
seguinte Lei: - 

CAF$TULO I 

DAS DIsposIcoEs PRELIMINARES 

Artigo 1" - As relaçoes de trabaiho entre a Câmara Municipal de Jardinópolis e os 
servidores admitidos por ineio de Concurso Püblico, serào reguladas pelo Decreto-Lei 
if 5.452, de 1° de maio de 1943, que aprova a CLT - ConsolidaçAo das Leis do 
Trabaiho, e sua legislaçäo complernentar. 
Parágrafo Unico: Aplica-se a Lei Municipal n° 605, de 06/09/68 e sua IegislaçAo 
cornpiementar, excjusivamente em relaçAo aos senñd ores constantes do Anexo II, que 
sâo remanescentes das rtlaçöes de trabaiho entre a Câmara Municipal de Jardinépolis e 
os ocupantes de cargos péblicos, admitidos pot mcio de concurso püblico, que forarn 
regidos pelo Estatuto dos Serviclores Pübicos Municipais; e, aos servidores ocupantes 
de cargos de provirnento em comissAo c*rnatureza estatutiria, relacionados no Anexo 
III e Vifi, desta id. 

Artigo 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I —funcionário páblico: legalmente investido em cargo püblico; 
IT - cargo püblico: é o conjunto de atribuiçoes e responsabilidades cometidas a urn 
thncionário e a posiçAo institulda na organizacao do flincionalismo criado pot lei, em 
nümero certo e corn denorninaçao própna, necessario ao desempenho das atribuiçöes 
especificas cometidas a urn fiincionario publico; 
ITT - empregado pilbilco: a pessoa admitida no serviço püblico e regida pela ConsolidaçAo 
das Leis do Trabaiho e emprego de provimento em comissao, demissivel ad nutum, nos 
termos do artigo 37 cIa ConstituiçAo Federal, 
ifi - servidor publico: a pessoa ocupante de urn cargo on emprego independente cIa 
natureza do seti vinculo corn a AdministraçAo Municipal, seja no regime estatutârio, seja 
na ConsolidacAo das Leis do Trabaiho (CLT); 
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V - emprego pubiS: a posiçào institulda na organização do füncionalismo ciiado pot lei, 
• 	 em nümero certo, corn denominaçAo prépria e atiibuiçoes especificas cometidas a urn 

empregado páblico; 
VI - quadro de pessoal: o conjunto de cargos e empregos que integram a estrutura 
administrativa do Poder Püblico; 
VII - vencimento ou salario: retribuiçio pecuniâria bãsica, fixado per lei e paga 
mensaln,ente a servidor püblico; e, 
VIII - remuneraçäo: é o valor correspondente ao vencimento on salãrio, acrescido das 
vantagens pecuniárias próprias de cada servidor püblico. 

CAPITULO II 

DO QIJADRO GERAL DE PESSOALL 

Artigo 30 
- 9 nürnero de vagas e nomenclatwas, dos cargos de ingresso de carater 

efetivo, no Quadro dos Servidores da Câinara Municipal de Jardinépolis, serão os 
constantS do Anexo I. 
Parégrafo Primeiro: Pars preenchimento dos cargos de provimentos em comissAo, de 
line nomeaçAo e exoneraçAo a Mesa da Cãsnara Municipal de Jardinópolis, dove 
observar o niimero de vagas e nomenclatura constante do Anew III e VIII, de natureza 
Estatutária e regidos pelo Estatuto dos Funcionirios Ptiblicos Municipais, 
Parágrafo Segundo: Os cargos constantes do Anexo I, soinente serào preenchidos em 
carãter efetivo, quando houver disponibilidade na sua quantidade, levando-se em 
consideraçAo sempre, o preenchimento do cargo em consonãncia corn os deniais do 
Anexo II. 

Artigo 40  -9 nómero de vagas, denoniinaçAo de cargos efetivos on de line nomeaçäo, 
valores de venciipentos e regime juridico, serAo os constantes dos AnCXOS I, H, III; a 
descriçAo e especificacoes dos cargos é o constante do Anexo IV; o adicional per tempo 
de serviço é o Anexo V; classiflcação.Jos cargos ë o Anew VI; rclaçAo de 
aposentados e pensionistas e proventos são os do Anexo VII; e, Cargos de Provimento 
em Comissio de Natureza Estatutéria regidos pelo Estatuto dos Funcionisios PUblicos 
Municipais, corn vigéncia temporézia é o Anew VIII, assiin compreendidos: 

a) ANEXO I - Cargos Publicos de Natureza Permanente, de 
Provimento Efetivo e Vinculados so Regime da ConsolidaçAo das Leis 
do Trabaiho - CLT. 

b) ANEXO II- Cargos Efetivos de Natureza Estatutáiia Regidos 
pelo Estatuto dos Funcionários Püblicos Municipais. 

c) ANEXO III - Cargos de Provimento em ComissAo de Natureza 
Estâtutária Regidos palo Estatuto dos Funcionáiios Pàblicos Municipais. 

d) ANEXO IV - Descriçâo e Especificacôes dos Cargos Páblicos 
la Cârnara Municipal. 

e) ANEXO V - Adicional Por Tempo de Service. 
Q ANEXO VI— Classificação dos Cargos da Cantata Municipal-
g) ANEXO VII - Relaçao nominal de hiativos e Pensionista e 

Proventos. 
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h) ANEXO VIII - Cargos de Provimento em Comissao de 
• 	 Natureza Estatutâiia regidos pelo Estatuto dos Ftmcionários Püblicos 

Municipais corn vigëncia temporiria (Art. 16) 

SEçAO i 

DA PARTE PERMANENTE 

Artigo 5° - Os cargos de provimento efetivo serao preenchidos mediante concursos püblico 
de provas e titulos. 

Artigo 6° - Os cargos de provimento em coinissao, de line nomeaçAo e exoneraçAo, serAo 
preenchidos mediante nomeaçAo cia Mesa Diretora e destinam-se apenas as atribuiçaes de 
direçAo, chefia e assessoramento 

CAP!TIJLO ID 

BA coMPoslcAo DOS VENCIMENTOS 

Artigo 70  -0 quadro cit pessoal é composto por cargos permanentes, segundo: 
I - quanto a forma de provitnento: inscriçao "E" pam ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e inscriçAo "C" pan ocupantes de cargos de provimento em comissic; 
II—gnu de complexidade this atribuiçOes dos cargos: de I a IV, em ordem crescente; e, 
III—referenda de I a VII, em ordem crescente, segundo a avaliaçAo do cargo permanente 

CAPITULO IV 

flitS D!SFOSlcOES FINAlS 

Artigo 8° - A jornada de trabalho nào poderá exceder a 40 (quarenta) horas semanais, 
thcultada cornpensaçAo cit horarios e a reduçAo da jornada de trabaiho. 
Parigrafo Unico - 0 Presidente da Câmara Municipal poderã estabelecer horários 
diferenciados em razão da peculiai*Jade dos seniiços. 

Artigo r - Pica assegurada a revisào gem! anual da remuneraçAo dos servidores püblicos 
da Câmara Municipal, sempre na mesma data. 

Artigo 10 - Aplicam-se aos servidores püblicos cia Cãmara Municipal as mesmas 
disposiçoes do sistema de evoluçao ifincional e demais beneficios e garantias do Estatuto 
dos Funcionarios PübIicos do Municipio de Jardinépolis e posteriores alteraçoes. 

Artigo 11 - Poderá bayer athstamento do servidor püblico cia Câmara Municipal para 
prestar serviços a órgAos püblicos da UniAo, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
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Municipios, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a critérlo cia Presidéncia da 
Câmara, observando-se a conveniência, interesse püblico e concordãncia expressa do 
flrncionário cm sen'idor. 

Artigo 12 - Ao servidor püblico que tSr sua capacidade de trabalho reduzida em 
decorréncia de acidente ott doença profissional, seth garantido a compatibilizacäo em 
atividades no âmbito de atuaçAo, sem reduçAo de vencimento ou remuneraçäo. 

Artigo 13 - A servidora püblica gestante seth assegurado compatibilizacao de atividades, 
de mode a garantir a seguranca do desenvolvimento cia gravidez e de sua saóde fisica, 
mental e emotional. 

Artigo 14 - Os presentes Anexos são considerados parte integrante desta lei, observando-
sea vigéncia do Anexo VIII, confonne o artigo 16. 

Artigo 15 - Fica assegurado aos fhncionários, enipregados e servidores o direito 
anualmente, do adicional por tempo de serviço, confomme planliha crescente no Anew V 

Artigo 16 - 0 Anexo VIII, teiã vigência temporâria e deixará de vigorar e ficará 
automat icamente revogado a$s 90 (noventa) dias, da entrada em vigor da presente lei. 
Paragrafo Unico: A auséncia de desciiçAo, especificaçOes e classificaçAo dos cargos 
constantes do anexo mencionado no "caput" deste artigo, decorrem cia vig€ncia temporamia 
dos mesmos. 

Artigo 17 - As despesas decorrentes cia execuçAo desta Id, seräo suportadas pelas 
dotaçoes orçamentãrias vigentes, supiementadas se necessirias. 

Artigo 18 - Esta lei entrará em vigor nat data de sua publicaçAo, ficando revogada as 
disposiçoes em contrário, especiahnente a Lei Municipal n.° 2.024, de 05 de fèvereiro de 
1997; inciso II do artigo 1° da Lei MüillttpaI fl.0  2.728, de 27 de junho de 2002; Lei 
Municipal it.0  2.808, de 07 de maio de 2003; e, os incisos I, II, IV, V, Vt, VII, VIII, DC, do 
artigo 1° daLei Municipal n. °  1.802, de 04 de outubro de 1994. 

Prefeitura Municipal de Jardinopolis, 05 	evereiro de 2004. 

LUIZ 	AND6 RRJL 
=Frefeito MunicipaI 

Publicada e Registrada no Setor do Expediente da Secretaiia da Prefbitura Municipal de 
JardinopolislSP, em 05 de fevereiro de 

A CIDA RODRIGUES 
=Secretiria da Prefeitura Municipal- 
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ANEXO I 

CARGOS PUBLICOS DE NATUREZA PERMAI'ENTE, DE PROVIMENTO 
EFETIVO E YJNCUL.4DOS AO REGIME DA coNsoLmAçAo DAS LEIS DO 

TRABAUIO - CLT. 

I - DenominaçAo: AUXILIAR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA 
LEGJSLATIVA 
Quantidade: 01 (urn) 
ClassiflcaçAo: EfGrau ll/Referôncia IV 
Vencimento: RS 1.100,00 

H - Denominaçäo: DIRETOR CONTAB1L E FINANCEIRO 
Quantkiade: 01 (urn) 
ClassificaçAo: clGrau WlReferencia VI 
Vencimento: R$ 2.000,00 

III - DenominaçAo: COPEIRA 
Quantidade: 01 (urn) 
ClassificaçAo: E/Grau IlReferôncia I 
Vencimento: ItS 405,00 

IV - DenominaçAo: OFICIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA 
LEGISLATIVA 
Quantidade: 01 (urn) 
ClassificaçAo: WGrau Iulkethrëncia V 
Vencimento: ES 1.500,00 

VIII— DenominaçAo: OFICIAL DE ADMINISTRAAO 
Quantidade: 02 (dais) 
Classificaçao: E/&au IllRcferência IV - - 
Vencimento: ItS 1. 100,00 

IX - DenominaçAo: PROCURADOR JURIDICO DO LEGISLATIVO 
Quantidade: 02 (dais) 
Classiticaçao: E/&au WfReferência VII 
Vencirnento: ItS 2390,00 

X - DenominaçAo: SERVENTE - ZELADOR 
Quantidade: 02 (dois) 
ClassificaçAo: E/Grau IiReferencia I 
Vencimento: ES 405,00 

XI— DenominaçAo: Vw 
Quantidade: 02 (dais) 
ClaasificaçAo: E/Grau Ilkefer€ncia II 
Venciniento: R$ 450,00 

Rua Silva Jardim, 204 -Jardinôpolis . SP - CEP 14680-000- Fone (16) 3663-3245 - Fax (16)3663.4426. e-mail: pmjard@com4.com.br  
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ANEXO II 

CARGOS EFETIVOS DE NATUI1EZA ESTATUTARIA REGIDOS PELO 
ESTATUTO DOS FUNCIONABJOS PUBLICOS MUNICUALS 

I - DcnorninaçAo: PROCURADOE. JURIDICO DO LEGISLATJVO 
Qiiantidadc: DI (urn) 
Classificaçao: EJGrau W/Referência VII 
Vencirnento: R$ 2.590,00 

II— DenominaçAo: 4A 
Quantidade: 01 (urn) 
Classificacao: E/Grau IiReferência if 
Vencimento: R$ 450,00 

Rua Silva Jardim, 204- Jardinopolis - SP CEP 14680-000 - Fone (16) 3663-3245 -Fax (16) 36634426 - e-mail: pmjard@com4.com.br  
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ANEXO HI 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMJSSAO DE NATUREZA ESTATUTARIA 
REGIDOS PEW ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PtBLICOS MIJNICIPAIS 

I - Denominação: ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUN1CAAO DO GABINETE 
DA nESmENCIA. 
Quantidade: 01 (urn) 
Classificaçao: C/Grau IlllRetërôncia III 
Vencimento: itS 800,00 

Rita Silva Jardim, 204- Jardinôpolis SR - CEP 14680-000 Fone (16) 36633245 -Fax (16) 3663-4426 - e-mail: pmJard@eorn4.com.br  
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DEscRIcAo E ESPECJF1CAOES DOS CARGOS PUBLLCOS DA CAMARA 

MUNICIPAL 

I - ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICAçAO DO GABINETE DA 
PRESIDENCIA: 
a) Descriçäo: 
Porta-voz do Gabinete da Presidencia junto a imprensa, escrita, ftlada ou eletrônica, 
organizacAo de eventos culturais e palestras, acompanhamento das sessOes ordinérias, 
extraordinarias e solenes, para colheita de informaçöes. ComunicacAo dos assuntos oficiais 
do Gabinete da Presidéncia. Outras tarefas correlatas determinadas pela Presidéncia. 

b) EspecificaçOes: 
Provimento: comissAo 
Escolaiidade: segundo grau completo e inscriçAo junto orgo competente (MTB) 
Requisite: conhecimento da area de atuaçAo. 
Responsabilidade: pelos materials e equipanientos que utiliza, vedada divulgaçAo e 
manifestaçAo de opiniao oficial do Poder Legislativo, Mo autorizada pets Presidéncia da 
Casa Legislativa. 
Vinculaçao: Gabinete da Presidéncia 
SubordinaçAo: Presidente da Cthnara 

H - AIJXILIAR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCL& TECNICA LEGISLATIVA: 

a) DescriçAo: 
Executar serviços gerais de escritóiio, como vlassilicaçAo de documentos e 
correspondencias, transcriçAo de dados, prestaçio de informaçoes, atualizaçAo de arquivo, 
digitacAo e datilografla de correspondncia.% oficios, atendimento ao pñblico, atendimento 
de ligaçoes teletbaicas, recebimento e transznissao de fax. Auxiliar o Oficial do 
Departamento de Assisténcia Tëcnica Legislativa no Assessoramento a Mesa Diretora, 
ComissAo Pennanente, Comissoes Especiais C 05 Vereadores na elaboraçào de proposituras 
e matérlas e demais atos e documentos de competéncia municipal. Auxiliar a Mesa nas 
sessôes ordinirias, extraordináxia% solenes e demais reuniocs, auxiliar na confecçAo de ata 
e demais registros e anotacôes e executar outras tarefas correlatas determinadas pela 
Presidéncia. 

b) Especfficaçoes: 
Provimento: efetivo 
Escolaridade: 2° Grau Complete 
Requisito: datilografia e digitaçAo 
Responsabilidade: materials e equipamentos que utiliza e transciiço dos fatos e 

rA 	acontecimentos das sessOes e reuniôes. 
VinculaçAo: Departamento de ASSiStëIIGia Técnica Legislativa 
Subordinaçio: Presidente da Cäniara Municipal. 
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III - DIRETOR CONTABIL E FINANCEIRO: 

a) DescriçAo: 
Controlar receitas e efctuar paganwntos de despesas da Câmara, registrar a entrada e saida 
de valores, elaborar relatorios de gestao interns, responsável pela remessa de relatorios da 
Lei de Responsabilidade Fiscal ao Tribunal de Contas, controlar a conta conente on 
aplicaçAo financeira dos valores relativos ao duoddcimo repassados pelo Executivo 
Municipal, realizar e supervisionar os serviços de conciliaçAo bancázia, preparar 
demonstrativo do movimento diirio de caixa, efetuar o pagamento de subsIdios dos 
Vereadores e pagamento dos servidores püblicos e dos tbrnecedores cia Camara Municipal. 
Escriturar de fonna sintética e analitica a contabilidade orçamentâria, financeira, 
patrimonial e econômica da Cãinara, de acordo corn a legislaçao vigente. Elaborar 
mensalmente o balancete da receita e cia despesa. Encaminhar processo de prestaçAo de 
contas anual e os balancetes pan apreciaçAo superior Elaborar, anualmente, as propostas 
pan os projetos de lei de duretrizes orçamentirias e do orcamento cia CAmara Municipal. 
Controlar a execuçao do orçamento em todas as suas fases. Realizar o controle e creditos 
adicionais e da transferéncia de verbas destinadas a Cãmara Municipal. Receber e controlar 
a receita transtèdda pela Prefeitura. Efetuar, uma vez autotizado, o pagamento cia despesa. 
Preparar, diaiiamente, o boletim doinovimento geral da tesouraria, afixando-se em local 
apropriado. Controlar a movimentaçao, apes autorizaçAo do President; do numeráxio 
existente nos estabelecimentos bancàrios, dos saques, depositos e aplicaçoes. Auxiliar a 
Mesa nas sessöes ordinàrias, extraordinárias, solenes e demais reuniôes, quando 
necessario, paz-a esdarecimento de uitos pertinente a area de atuação. Executar tarefas 
correlatas determinadas pela Presidéncia e demais atribuiçôes estainpadas no artigo 9° da 
lei de reorganizaçio administrativa cia Cãmara Municipal de Jardhthpolis Lei Municipal 
fl.0  2.870, de 24 de dezembro de 2003. 

b) Especificaçöes: 
Provimento: efetivo 
Escolaridade: curso superior complete, em Ciôncias Contábil ott técnico em contabilidad; 
corn inscriçâo e registro no Conselbo RegisimI de Contabilidade. 
Requisito: conhecimento especifico da area de atuacAo. 
Responsabilidade/Patrimônio: dureta, pelos valores em dinheiro e documentos, no seu 
manuseio, aplicaço e guarda. 
VinculaçAo: Departamento de Contabilidade, Finanças e Tesouraria 
Subordinaçao: Presidente cia Camara Municipal 

IV - COPEIRA: 

a) Descrico: 
Preparar e sent café cM, água e outros, zelando pela ordem e limpeza cia cozinha e copa. 
Providencia a lavagem e a guarda dos utensilios quo utiliza, solicita ao departamento 

\ 	competente a reposiçAo dos mantimentos e utensilios de 	reposiçIo, sempre que 
%\ 	necessario, a fim de atender o expediente cia Camara, especialmente, nos dias e nas sessOes 

\ 	ordinâzias, extraordinárias, solenes e reunioes das Comissoes e de caráter geral, tambem 
executada outras tarefts cotrelatas determinadas pela Presidéncia. 
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b) Especificaçôes: 
Provirnento: efetivo 	 - 
VinculaçAo: Setor de Suporte e Serviços Gerais 
Escolaridade: ensino fundamental incompleto (mmnimo 4° série) 
ResponsabilidadefPatrimônio: pelos materlais e equipamentos que utiliza 
Subordinaçio: Presidente da Cäinara 

V - OFICIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA: 

a) DescriçAo: 
Atender a Mesa Diretora, Cornissoes Permanentes, Comissoes Especiais e Os Vereadores 
in trarnitaçAo de proposituras e matdrias e demais atos normativos de competéncia 
municipal, elaborar alas, secretariat e escriturar Os trabalhos das sessOes ordinárias, 
extraordinirias, solenes, de comissao permanente ou ternporauia, preparar e promover os 
autógrafos de leis e encaminhar ao Executivo, fazer publicar os atos internos da Casa, 
expedir decretos legislativos, resoluçOes, emendas a ConstituicAo Municipal e demais atos 
normativos. Proceder ao registro e autuaçAo dos processos administrativos pan todos os 
fins, proceder a juntada dos documentos e petiçoes nos processos administrativos e 
cumprir as determinaçoes de andainento dos autos, controlar os prazos dos processos 
adniinistrativos, controlar 0 prazo pan sançAo e promulga$o de normas legais, promover 
a guarda dos atos normativos que tramitaram na Ctnara, bern come o arquivamento de 
toda a con-espondéncia oficial do Legislativo e executar outras tarths correlatas 
detenninadas pets Presidëncia. 

b) Especificaçoes: 
Provimento: efetivo 
Escolaridade: 2° Gnu Completo 
Requisite: datilografia e digitaçao 
Responsabilidade: pelos materiais e equipamentos que utiliza, transcuiçao dos fatos e 
acontecimentos das sessöes e reuniôes e guarda de documentos oficiais. 
Vinculaçao: Departamento de Assistëncia Técniea Legislativa 
SubordinaçAo: Presidente da Camara Muliloipal. 

VI— OFICIAL DE ADMINISTRACAO: 

a) Descriçao: 
Executar serviços gerais de escritório, como classificaçAo de documentos e 
correspondéncias, transcriçAo de dados, prestaçäo de infonnaçôes, atualizaçao de arquivo, 
digitaçäo e datilografia de correspondéncias, oficios, atendimento so péblico, atendimento 
de ligaçoes teleffinicas, recebimento e transmissAo de fax. Organizar em arquivos proprios, 
os atos de criaçAo de cargos, nomeaçAo, exoneraçAo e de demissAo de fiincionarios e 
servidores péblicos da Câmara. Manter o cadastro c prontuârio do quadro de pessoal. 
Preparar e registrar os atos relatives a vida flincional dos servidores. Registrar e controlar a 
freqüência. Controlar o tempo de serviço pan os efeitos legais e fornecer certidoes. Anotar 
as alteraçoes de dados pessoais e flincionais dos servidores 1105 documentos e respectivos 
registros. Prestar as inforinaçoes necessárias para a foiha de pagamento dos servidores, 
dos encargos sociais, previdenciirios e dos descontos autorizados em lei- Acompanhar 
recrutamento, seleçào e os treinamentos de servidores pan o quadro de pessoal. Fiscalizar 

'a 
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e contra tar o usa de unifonne, horatio e jornada de trabaiho dos fimvionários e servidores. 
Programar a aquisiçAo, renovacAo e o usa e manutençâo dos veiculos da Câniara 
Municipal. Manter cadastro de veiculos e controlar o consumo de combustIvel. 
Providenciar a documentaçAo dos veiculos. Providenciar adiantainento ou reembolso de 
despesas de viagens de servidores, füncionâiios e vereadores, bern coma o controle da 
respectiva prestaçäo de coMas. Realizar, em conjunto corn as demais unidades 
administrativas, os processos de licitaçio e dispensa, rerente a compra de materials, 
ohms e serviços. Manter cadastro de fornecedores on utilizar-se de outros orgaos 
municipais, estaduais ou federals. Receber as tituras, duplicatas e/ou notas de entregas, 
conferindo o material recebido e as comprovantes de recepçAo e aceitaçao do material. 
Etbtuar entrega dos materials requisitados. Realizar, periodicamente, o inventario dos hens 
da Câmara, verificando a sua localizaçAo e utilizaçAo, inantendo cadastro de hens. 
ConfecçAo, controle, execuçào e arquivamento de contratos administrativos e seus 
aditivos. Auxiliar a Mesa nas sessOes ordinárias, extraordinirias, solenes e denials 
reunioes, quando necessârio, para esciarecimento de titos pertinente I area de atuacAo. E 
outras tareths correlatas e assemelhadas detetminadas pelo superior on Presidéncia. 

b) EspecificaçOes: 
Provimento: efetivo 
Escolaridade: 2° (lrau Completo 	- 
Experiência: datilografia e digitaçao 
Responsabilidade/Patrimonio: pelos equipamentos e materials que utiliza. 
VinculaçAo: Departamento de Contabilidade, Finanças e Tesouraria 
Subordinaçao: Presidente da Câmara Municipal. 

Vii— PROCURADOR JURIDICO DO LEGISLATIVO: 

a) DescriçAo: 
Assessorar e representar juridicamente a Cãmara Municipal e representá-la em Juizo on 
fora dele, por meio de procuraçIo, nas-açOs em que for autora on ré, para assegurar as 
direitos ou defender seus interesses, estudar e examinar docuinentos juridicos e de outra 
natureza, analisando seti conteüdo corn flrndarnento nos códigos, leis, jurispnzdencias, pam 
emissao de parceeres, prestar as informaçoes solicitadas pelo Tribunal de Contas. 
Examinar, quando solicitado, o texto de projetos de leis, resoluçocs, decreto Legislativo, 
emenda a Constituiçao Municipal e demais atos normativos, que tramitam na Câmara, 
manter contatos corn consults tëcnica especializada, participando de eventos especificos da 
area, pan atualizaçAo em questOes juridicas pertinentes ao direito püblico municipal on de 
interesse do municipio. Auxiliar a Mesa, nas questôes juridicas e regimentals nas sessöes 
ordinarias, extraordinârias, solenes, bern coma junto as comissoes permanentes ou 
temporárias e demais reunioes. Executar outras tarefas coirelatas determinadas pela 
Presidéncia. 

b) Especiflcaçäes: 
fk 	Provimento: efetivo 

Escolaridade: curso superior completo de Dircito 
Requisito: InsciiçAo na (MB - Ordem dos Advogados do Brash 
Respansabilidade: atua corn informaçoes, dados e documemos de caráter sigilosa. 

II 
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VinculaçAo: Procuradoria Juridica 
Subordinacao: Presidente da Cãmara Municipal 

VIII— SERVENTE-ZELADOR: 

a)DescriçAo: 
Zelar e cuidar da ordem dos mobiliários e limpeza de todas as dependencias da Cäniara 
Municipal, inclusive dos móveis, solicitar ao departarnento competente a reposiçAo dos 
mateiiais de limpeza e fixina. Atuar nas sessoes ordinárias, extraordináiias e solenes e 
reuniOes das Comissoes permanentes ou temporurias e reunioes em geral, mantendo a 
limpeza das dependéncias da Camara, especialinente do Plenaño e banheiros. 

b)Especificaçöes: 
Provirnento: efetivo 
Vinculaçao: Setor de Suporte e Serviços Gerais 
Escolaiidade: ensino fundamental incompleto (minimo 40  sàie) 
Responsabilidade/Patrimônio: pdos mateiiais e equipamentos que utiiza. 
SubordinaçAo: Presidente da Câmara 

Ix-ve 
a)Descriço: 
Executar serviços de segurança e .vigilancia e recepço de bens da Câmara Municipal, 
garantir a ordem e a segurança do prédio péblico, efetua ronda noturna ou diurna no 
prédio, verificando portas, janelas, portôes e outras vias de acesso para evitar invasAo, flirto 
e roubo. Responsável pela manutençIo da segurança da sale da Cãznara, inclusive da 
entrada e da permanéncia dos municipes Ms sessöes ordinârias, extraordinarias, solenes e 
demais reunioes. Atendiniento ao püblico e de Iigacoes teleronicas, quando do término do 
expediente administrativo e comunicar a Presidente ou quern a este indicar, quando se 
tratar de recados urgentes. Deverã executar tarefas correlatas detenninadas pela 
Presidéncia. - 

b)EspecificacOes: 
Provimento: efetivo 
Escolaridade: ensino fundamental incompicto (minimo 40  série) 
ResponsabilidadefPatrhnAnio: direta, pelos bens méveis e irnôveis que estäo sob sua 

j 	vigilância, bern conio transmissâo ao Presidente de recados urgentes. 
VinculaçAo: Setor de Suporte de Serviço Gerais. 
SubordinacAo Presidente cia Câsnara Municipal 

12 
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ANEW V 

ADICIONAL POR TEMPO DE sERvico 

ANO 

01% 
01 02% 
02 03% 
03 04% 
04 erA 
05 02% 
06 09% 
07 10% 
08 11% 
09 14% 
10 15% 
11 16% 
12 17% 
13 L8% 
14 21% 
15 22% 
16 23% 
17 24% 
18 25% 
19 28% 
20 29% 
21 30% 
22 31% 
23 32% 
24 35% 
25 36% 
26 37% 
27 38% 
28 39% 
29 42% 
30 43% 
31 44% 
32 45% 

46% 
34 49% 
35 LI 
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ANEXO VI 

cLAssuqcA(;Ao DOS CARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 

I— QIJANTO A FORMA 1W PRO VIMENTO: 
a) Pan ocupantes de cargo de provimento efetivo, considerar a insciiçAo: "E" (Efetivo) 
b) Pan ocupantes do cargo de provimento em conilssão, considerar a inscriçao "C" 
(Comissao). 

II— QIJANTO AO GRAU 1W COMPLEXIDADE DAS ATRIBUIçOES: 
a) GRAU I - Tarefk simples, rotineiras e padronizadas que exiem pouca iniciativa pan 
interpretar e executar instruçoes verbths e cscritas. kequer capacidade Para ler e escrever 
pequenas anotaçöcs e recados. 
b) (}RAU II - Tarefas Variadas ;  porém rotineiras, quo envolvem a aplicacâo de 
procedimentos padronizados. Exigéncia de atenço mental, em servicos de alguma 
variedade e mediante supervislo e acompanhamento na execuçäo das tarefis de maior 
dificuldade e complexidade. 
c) (iRAU ifi - Tarefas qualificadas e que exigem aplicacio de conhecixnento técnicos 

globais ou especializados. Pode set exigido nivel superior completo ou segundo grau 
completo, ou ainda, curso tëcnieo, desde que inscrito, autoriz.ado e reconhecido pot orgAos 
controlador de atividade profissional e conhecimentos espeiflcos ma area de atuacAo. 
Exige concentrada atençAo mental na execuçAo dos trabalhos. 0 resultado da atividade e de 
grande responsabilidade. 
d) GRAIl W -. Tarefäs qualificadas e que exigem aplicaçäo de conhecimento tëcnicos, 
globais ou especializados. Exige nivet superior completo e conhecimentos especificos na 
area de atuaçAo. Exige concentrada atencannental na execuçio dos trabalhos. 0 resultado 
da atividade implicai -á em decisoes superiores complexas e de grande responsabilidade. 

ifi - REFERN CIA 
Segundo avaliaçAo do cargo püblico, os vencinientos e salários vinculados as seguintes 
refèrências: 

kl~ 

REFERENCIA I 

REFERENCIA II 

REFERENCIA ifi 

RLFEREN CIA IV. 

RJ2ERtNCIA V 

RFJFERENCIA VI 

REFERENCIA VII 

14 
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ANEXO VII 

RELAAO NOMINAL DE INATIVOS E PENSJONISTAS E PROVENTOS 

1-Inativos: 	 pmventos/reniuneraçäo 

a) Paulo Rodrigues & Lima 
	

ItS 385,77 

II— Pensionistas: 	 proventos/remuneracAo 

a) Valdemir Calandrello 
	

R$ 1.019,34 
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ANEXO VIII 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE NATUREZA ESTATUTARIA 
RECIDOS PELO ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS I%IUNICIPAIS 

COM VIGENCIA TEMJ'ORAELA (Art 16) 

' I- 

QUANT. 	 CARGO 

01 	Diretor Contabil e Financeiro 

01 	Gerente de Setor do Expediente do Gabinete da Presidéncia 

01 	Gerente de Setor da Secretaria Geral Legislativa 

01 	Procurador Juridico do Legislativo 

01 	Assessor de Jmprensa do Gabinete da Presidència 

01 	Supetintendente Administrativo do Gabinete da Presidéncia 

VENCIMENTOS 

itS 2.000,00 

itS 1.1 00,00 

RS L500,00 

itS 2. 590,00 

ItS 800,00 

R$ 1.100,00 
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L 	E I 	 N.° 4278/15 
=DE 28 DE ABRIL DE 2015= 

"REVOGA 0 CARGO DE V4ØA, DE PROVIMENTO 
EFETIVO E REGIDO PELA CLT, CONSTANTE DO 
INCISO XI DO ANEXO I, DA LE! MUNICIPAL 
N.° 2.877, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2004, 
DM400 OUTRAS PROVIDENCIAS":;::w;::1:; 

o SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, 
aprovou o Projeto de Lei fl. 0  007/15, de autoria do Legislativo, a ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica revogado o cargo cia 4fl, de provimento 
efetivo e regido pela CLT, constante do inciso XI do Anexo I, da Lei Municipal 
no 2877, de 05 de fevereiro de 2004, que 'Dispôe sobre a reestruturaçäo 
do Piano de cargos e Salérios da Câniara Municipal de Jardinópolls e 
dé outras pro vidânc!as'. 

Art 20  No âmbito da Câmara Municipal de JardinOpolis, 
poderé ser objeto de execuco indireta as atividades de vigia/porteiro, 
desarmado, par se tratar de atividade no essencial a bàsica, mediante 
processo licitatOrio, nos termos cia Lei Federal n 0  8.666/1993. 

Art. 30  A contratação será a critério do Presidente da 
Cámara Municipal, deverá ser procedida de justificativa da necessidade do 
ServicO. 

Art. 40  As despesas decorrentes do presente diploma 
legal, correrâo par conta de verba orçamentada, se necessário for 
suplementada. 

Art. 50  Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicacäo, revogadas as disposiçöes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinopolis, 28 de Abril de 2015. 

JOSE ANT0%nq  JACOMINI 
PrefeitcA Mdnicipal 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP, EM 28 ID 

MARCIA RODRI ES 
Secretéria da Prefeitura de Jardinopolis 
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ATO DA MESA N 9  007/2018 
** DE 09 DEMAJODE 2018 ** 

DISPOE SOBRE A Ex0NERAçA0 DO SERVIDOR WALTER 
ROBERTO FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO EFEITVO DE VIOlA, 
NA FORMA QUE ESPECIFICA B DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Estado de São 
Paulo, no usod5 

brasilciro, aposentado pot idadé pelo 1NS -'- lnslitut&'Nacional do Seguro Social, em 
29/04/2016 e ocupañtè do cargo efetivo de vigia, desde 1 1107/1 994, regido pelqEstatuto 
dos Funcionários Publicos Municipais - Lei no 605, 46 06 de setembro de 1968; 

2018, do 
motivos de 
em caráter 

inclui no Progratha4limehtar, os 

maio de 
pie por 

arao e 

a exoneraçAG•dciçprQ-Ie vigia; 

de 2005, 

Flea- exonáado docargo, a pe~lido do prOprio servidor o 
Sr. WALTER ROBERTO FERREIRA, brasileiro, aposentado por idade pelo INSS - 
Instituto Nacional do S eguro Social, em 29/04/2016 e ocupante do cargo efetivo de 
vigia, desde 1 1/07/199& regido pelo Estatuto dos FuneioMrios --Pãblicos Municipais - 
Lei no 605, de 06 de setembro de 1968, portador do RG no 8.428.099 SSP/SP, CPF no 
55 1.147.848-20 e PIS no 1037678453-6. 

Art. 2° 0 Departamento Pessoal devcrá providenciar: 
I - 0 levantamento das verbas/saldos e direitos trabaihista que 

faz jus ate a presente data e consequente encaminhamento da planilha para o 
Departamento Contábil e Financeiro para empenho e pagamento. 

II - as anotaçOes na pasta flincional do servidor e consequente 
arquivamento. 

ifi - as publicacOes e comunicaçAo ao ôrgAo de confrole extçrno, 
se necessario. 

IV - a inclusAo do servidor Walter Roberto Ferreira, no Programa 
Alimentar da Cãmara Municipal de Jardinópolis, nos termos da Resoluçao no 153/2005, 
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que e aplicavel aos inativos e pensionistas, em razo do regime de eontratação do 
servidor e por nào haver no municIpio, regime previdenciário próprio. 

Art. 3° Este ato da mesa entrará em vigor na data de sua 
publicaçAo, e seus efeitos a partir de 09 de maio de 2018, revogadas as disposicOes em 
contrario. 

- 

0 EE IRA SANT0S 
-LI /1 	- Vice-Presidente - 

REGISTRADO E 	 .,em 09 de Maio 
de 2018. 	,. / 

-1 
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ATO DA MESA No 006/2018 
** DEO9DEMAJODE2O18 ** 

"DIS POE SOBRE AAUTORIZAcAO DE ADIANTAMENTO DE 
DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CI-IEFE GERAL DE 
DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDENCIA, DO 
SETOR DL SUPORTES £ DE ADMINISTRAcAO LEGISLATIVA, 
ANGELA MARIA PEREIRA, PARA QUE 0 VEREADOR E 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDJNOPOLIS, 
JOSÉ EURIFEDES FERRErRA, POSSA VIAJAR ATE SAO PAULO 

CAPITAL, No DIA 10 DE MATO DE 2018, PAPA PARTICIPAR 
DL REUNIAO NO DAEE SP, NA SECRETARIA DA HALBITAcAO 
DO ESTADO £ TAMBEM SE DEUGIRA ATE A SECRETAEJA 
DL ESPORTE, LAZEk EH  JUVEkI'UDE DO ESTADO, PARA 
TRATAR DL ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO 
MONICIPTO DL JARDNOPOLIS.. 

A Mesa da Câmara Municipal de Jardrnopolis, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atnbuicOes que the são confendas pot let, etc, 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n 
239/2017, que trata do adiantamento de viagem para Vereadores e da outras providencias, 

CONSIDE1L4NDO o pedido de autonzação de 
adiantamento datado de 09 de Maio de 2018, para viagem do Vereador e Presidente da 
Câmara, Jose Eunpedes Ferreira, ate a cidade de São Paulo - Capital, no dia no dia 10 de 
Maw de 2018, oportumdade em que o mesmo participara juntamente corn o Prefeito 
Municipal de Jardinopohs, Dr. João Ciro Marconi, de reuniAo no DAEE SP, na Secretaria 
da Habitação do Estado, e também se dirigirá ate a Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado, para tratar de assuntos de interesse do municipio de Jardinopolis 

CONSIDERANDO a necessidade de athantamento 
para fazer face as despesas corn pagamento de cornbustivel, pedagio, estacionamento, 
alimentaçAo e outras que se fizerem neeessãrias no momento, do Vereador/Presidente da 
Câmara e do motorjsta do veiculo. 

RESOLVE: 

ARTIGO 1 0 : Fica autorizado o adiantamento das 
despesas de viagem - para pagamento de combustivel, pedágio, estacionamento, 
alimentação e outras quo se fizerern necessárias no momento, do Vereador/Presidente da 
Câmara, José Euripedes Ferreira, e do motorista do velculo; adiantarnento este que deverá 
ser feito em nome da Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da Presidéncia, do Setor 
de Suportes e de Administraçao Legislativa, Sra. Angela Maria Pereira, para viagem ate a 
cidade de São Paulo - Capital, no dia 10 de maio de 2018, oportunidade em que o 
Vereador/Presidente participará juntamente com o Prefeito Municipal de JardinOpolis, Dr. 
João Ciro Marconi, de reunião no DAEE SP, na Secretaria da Habitaçào do Estado, e 
também se dirigira ate a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado, para tratar de 
assuntos de interesse do rnunicipio de JardinOpolis. 
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ThR DA MANGA 

Parágrafo Primeiro: Em decorrência da autorizaçäo do 
caput deste artigo, para fazer face as despesas de viagem, flea Departamento Contábil e 
Financeiro autorizado a proceder ao adiantaniento do montante de R$ 600,00 (seiscentos 
reais). 

Parágrafo Segundo: A prestaçào de contas deverá ser 
procedida logo após o retorno, pelo(s) Vereador(es) a da Chefe Geral de Departamentos, do 
(jabinete da Presidéncia, do Setor de Suportes e de Administraçao Legislativa, Sra. Angela 
Maria Pereira, que por sua vez prestará contas a Diretora Contábil e Financeira da Câmara. 

ARTIGO 2°: A veracidade dos valores constantes nas 
notas de despesas apresentadas pelos Vereadores e servidores, serâo de responsabilidade 
do(s) apresentante(s), tanto na esfera admrnistrativa, civil e penal 

ARTIGO 30  Este ato da mesa entrara em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposiçOes em contrario 

JaSFI - k1O&REJáA SANTO S 
Presidente 	 e Presidente 

REGISTRADO •E PUBLICADO na Secrel 

c-a 

).DE SOUSA 

iada Câmara Municipal de JardmOpolis SF em 09 de Maw de 2018 

SFBA9TLW FERRETRA 
- 20  Seeretario - 
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TERRA DA MANGA 

Excelentissimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Jardinópolis, Estado de São Paulo. 

- 	Angela Maria Pereira, Chefe Genii de 
Departamentos, do Gabinete da Presidencia, do Setor de Suportes e de Administraçao 
Legislativa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer adiantamento 
de despesas de viagem no importe total de R$ 600,00 (seiscentos reals), para fazer face as 
despesas corn pagamento de combustive!, pedágio, estacionamento, a!imentaçAo e outras 
que se fizerem necessarias no momento, do Vereador/Presidente da Cãmara Municipal de 
Jardinopolis, José Eur4'pedes Ferreira, assim como do motorista do veiculo, para viagem 
ate São Paulo - Capital, no dia 10 de maio de 2018, oportunidade em que o mesmo 
participara juntarnente corn o Prefeito Municipal de Jardinopolis, Dr.-JQo  Ciro Marconi, 
de rcunião no DAEE SP, na Secretaria da Habitação do Estado, ebern dirigirá ate a 
Secretaria de Esporte, Lazer e J ude do Estado, para tratar de assuntos interesse do 
nosso rnuniefpio. 

e qu , 1qjela LV GriD rerew 

P. D feri 	uto. -bet Geral ë' iepartOfl.efl 

tjflffl) MunicIpal de JnrdthAtwl. 

Jar ópolis, 09 de Maio de 2018. 
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Ilustrissima Senhora Angela Maria Pereira, Chefe Geral de Departainentos, do 

Gabinete di, Presidên cii,, do Setor de Suportes e tie Administraçao Legislativa da 

Câmara Municipal de Jardindpolis-SP. 

Jose Euripedes Ferreira, Presidente da Câmara Municipal 
de Jardmopolis (5), Vereador - legislatura 2017/2020, vem respeitosarnente, solicitar que 
Vossa Senhoria requeira junto a Mesa Diretora da Casa, adiantaniento de viagern no 
importe de R$ 600,00 (seiscentos reals), para fazer face as despesas corn pagarnento de 
combustivel, pedagio, estacionarnento, alirnentação e outras que se fizerem necessanas no 
rnornento, deste siguatano, assim como do rnotonsta do veiculo, para viagem ate a cidade 
de São Paulo - Capital, no dia 10 de Maw de 2018, oportumdade em que o signatarlo 
participara juntaniente corn o Prefeito Municipal de Jardrnopolis, Dr. Joao Ciro Marconi, 
de urna reurnào no DABE SP, na Secretana da Habitaçao do Estado, e tambern se dirigira 
ate a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado, para tratar de assuntos de 
interesse do nossO municipio. 

Jardinopolis, 09 de Maio de 2018 

Vereador 
Presidente da Câmara Municipal  de JardinOpolis - SP 
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ATO DA MESA N2 005/2018 

** DE09 DEMAIO DE2018 ** 

A Mesada 
suas atribuiçôes cjue lie s 

CQ1S1IJ 
2005, que trata dad;ant 

CONSuL 
adiantamento datado; de I 
- Mateus Delfante Galan 
da ImplantacAo da Lei 
referentes a Lei :Pederái i 
horario das 9h as 13h, e 
Contas do Estdo do S 

DISPOE SOBRE AUT0RIzAcA0 DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE 
VIACEM A PEDIDO DO EUNCIONARIO E SERVIDOR DA CMvIARA 
MUNICIPAL - MATEUS DELFANTE GALANTI E NELIO PEREIRA LIMA 
PlUTO PAR4 IREM ATE A CIDADE DE CAMPINAS (SP) NO DIA 18 DE 

- MAKI P 2018 PARA PARTICIPAcA0 EM EVENTO DO TRIBUNAL DE 
-VHCONTMDOESTADESThPA1ifl 

tub, no uso de 

07& abril de 
)o.lis; 

jnfemo) de 
iára Municipal 
thto - 06 Amos 
dado*questoes  
extà-feira), no 
lb Tribunal de 
:Municipal de 
)nte Preta. 

a necOsèidáde de 	 ã-faer face as despesas 
do(s) fiincionário(s 	 e do motàrista 	om ahn-ientaçao e amda as 
despesas corn combi 	 ue se fizerem necessanas no 
momento. 

RESOLVE: 

Art 10  Fica autonzada a viageni e o adiantamento das despesas de viagem - 
para paganiento de cOnibüstIvel; pedagid, Stacidnathènto, älithëñtação e outras que se 
fizerern necessarias no momento dos fIincionários e servidor da Cfirnara Municipal - Mateus 
Delfante Galanti e Nélio Pereira Lima Filho, participacAo de evento - 06 Amos da 
JmplantacAo da Lei de Acesso I InformaçAo, ocasião que será abordado questOes 
referentes a Lei Federal n° 13.460/2017 - a ser realizado no dia 18/05/2018 (sexta-feira), no 
horário das 9h as 13h, e ministrado pela Escola Paulista de Contas Püblicas do Tribunal de 
Contas do Estado de SAO Paulo, na cidade de Campinas-SP, na Camara Municipal de 
Carnpinas-SP, situada na Avenida Engenheiro Roberto Mange, n° 66, bairro Ponte Preta. 

§ 10 Em decorrência da autorizaçao do caput deste artigo, para fazer face as 
despesas de viagem autorizo o Departamento Contábil e Financeiro a proceder ao 
adiantamento de R$ 1.000,00 (hum mil reals), para aos gastos corn combustfvel, pedágio, 
estacionarnento, alimentação e outros que se fizerem necessários no momento, adiantainento 
este que devera ser feito em nome do(s) referido(s) funcionário(s) e servidor. 
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TERRA DAMANGA 

§ 2°: A prestaçâo de contas deverá ser procedida logo após o retorno, pelo 
fimcionário e servidor. 

Art. 2° Aplica-se ao disposto, as regras previstas no paragrafo ñnico do artigo 
6° do Ato da Mesa no 28, de 29 dejuiho de 2013 e Lei Municipal no 4.069, de 29 de maio de 
2013, para fins das horas excedentes do(s) servidor(es)Ifuncionario(s). 

Art. 3° A veracidadq_ do yalores constantes nas notas de despesas 
apresentada(s) pelo(s) sera$ao) de responsabilidade do(s) 
apresentante(s), tanto ha sfera dibinisiranva thvil'eIpenal C / 

re R 	 revogadas 
as disposiçOes 

"tr'" \\ 
	 SANTOS 

- Precidentpe_ 

•, em 09 de 
Maio de 20 

1° 

/ 	 II 



MEMORANDO INTERNO 

PAJ1A 	JOSE EURIPEDES PERREIRA - PR.ESIDENTE 

DE: 	NELTO PEREIRA LIMA FILHO E MATE US DELFANTE GALANTI 

ASSUNTO: AUTORIZAçAO PAPA PARTICIPAR DE CURSO DO TCESP 

DATA: 	18/05/2018. 

CC: 	PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DEJARDINOPOLIS 

Solicitamos de Vossa Exceléncia, autothaçao para participar do curso: 06 Arms da 

Implantaçâo tia Lei de Acesso a Informaçào, ocasião que seth abordado questôes referentes a 

Lei Federal n° 13.460/2017, a set realizado no La 18/05/2018 (sexta-feira), no horatio das 9h is 

13h, e ministrado pela Escola Paulista de Contas Póblicas do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, na cidade de Campinas-SP, na Câmara Municipal de Campinas-SP, situada na Avenida 

Engenheiro Roberto Mange, n° 66, baino Ponte Preta, sem taxa de inscrição, confonie 

documentação que segue anexa. 

Pox fim, solicitamos que seja autorizado adiantamento na ordern de R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

para fazer face as despesas de viagem e velculo oficial corn motorista, corn prestacâo de contas nos 

terinos cIa legislação municipal. 

Nestes Termos, P. Deferimento. 

Jardinópolis, 18 de abril de 2018. 

NELIO PEREIRA LIMA FILNO 
PROCURADOR JURIDICO DO LEGJSLATIVO 

OAB/SP N' 112.121 - ADVOGADO 

ASx 5-a' 
MATEUS DELFANTE GALANTI 

ASSESSOR DE IMPRENSA 



MEMORANDO INTERNO 

PARA. 	josE EURIPEDES FERREIRA - PRESIDENTE 

DE: 	NELIO PEREIRA LIMA FILHO E MATEUS DELFANTE GALANTI 

ASSUNTO: AUTORIZAçAO PARA PARTICIPAR DR CURSO DO TCESP 

DATA: 	18/05/2018. 

CC: 	PRESmENTE DA CAMARA MUNICIPAL DR JARDINOPOLIS 

Solicitamos de Vossa Exceléncia, autothação pan participar do curso: 06 Anos da 

Implaritaçâo da Lei de Acesso a InformaçAo, ocasião que seth abordado questöes referentes a 

Lei Federal a° 13.460/2017, a set realizado no dia 18/05/2018 (sexta-feira), no hordrio das 9h as 

13h, e ministtado pela Escola Paulista de Contas Páblicas do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, na cidade de Campinas-SP, na Cmara Municipal de Campinas-SP, situada na Avenida 

Engenheiro Roberto Mange, n° 66, bto Ponte Preta, sem taxa de inscriçao, confortne 

documentação que segue anexa. 

Pot fun, solicitamos que seja autorizado adiantarnento na ordem de R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

pan fazer face as despesas de viagem e veiculo oficial corn motorista, corn prestacão de contas nos 

termos da legislaçao municipal. 

Nestes Termos, P. Deferimento. 

Jardinópolis, 18 de abril de 2018. 

NELIO PEREIRA LIMA FILHO 
PROCURADOR JURIDICO DO LEGISLATIVO 

0A13/SP N 112.121 - ADVOGADO 

LQat 
MATEUS DELFANTE GALANTI 

ASSESSOR DE IMPRENSA 



MEMORANDO INTERNO 

PM1Ai 	josE EURfPEDES FERREThA - PRESIDENTE 

DE: 	NELIO PEREIRA LIMA FILH0 E MATEUS DELFANTE GALANTI 

ASSUNTO: AUTOJUZAçAO PARA PARTICrPAR DR CURSO DO TCESP 

DATA. 	18/05/2018. 

CC: 	PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DR JARDINOPOLIS 

Solicitarnos de Vossa Excelência, autorização para pardcipar do curso: 06 Arms da 

Implantação da Lei de Acesso a Informaçao, ocasiio que seth abordado questôes referentes a 

Lei Federal n° 13.460/2017, a set realizado no La 18/05/2018 (sexta-feira), no horatio das 9h Is 

13h, e ministrado pda Escola Paulista de Contas Phblicas do Tribunal de Comas do Estado de São 

Paulo, na cidade de Carnpinas-SP, na Câmara Municipal de Campinas-SP, situada na Avenida 

Engenheiro Roberto Mange, n° 66, bairro Ponte Preta, sem taxa de inscriçao, conforme 

documentação que segue anexa. 

For firn, solicitamos que seja autorizado adiantainento na ordem de R$ 1.000,00 (hum mil reals) 

pan fazer face as despesas de viagem e velculo oficial corn motorista, corn prestação de contas nos 

termos da legislaçlo municipal. 

Nestes Termos, P. Deferimento. 

Jardinópolis, 18 de abril de 2018. 

NELIO PEREIRA LIMA FILHO 
PROCURADOR JURIDICO DO LEGISLATIVO 

OAB/SP N 112.121 - ADVOGADO 

MATEUS DELFANTE GALANTI 
ASSESSOR DE IMPRENSA 



Tribunal de Contas do Estado de São 

6 Anos da lmplementação da Lei de Acesso a 
lnformaço 

Lei 12.527/2011 

Póblico Alvo: Servidores PUblicos Estaduais, Municipais e demais 

iriteressados. 

PALESTRANTES 

Gustavo Ungaro 
Ouvidor Geral do Estado 

Paulo Massaru U. Sugiura 
Diretor Técnico de Divisâo do TCESP 

DATA E HORARIO 

18/05/2018 - Das 09h as 13h 

OBJETIVO 

Registrar e ressaltar os primeiros 6 anos tie vigéncia da Lei tie Acesso a 
Informação, dificuldades e avancos alcançados, reflexos positivos para a 

sociedade e as acöes necessárias a plena efetividade da lei. 

CONTEUDO PROGRAMATICO 

Lei de Acesso a Informação e aspectos relacionados a transparência ativa e 

passiva; avaliaçoes dos órgäos de coritrotes relativos aos portals de 

transparéncia. Desafios da Ouvidoria e a Lei 13.460, de 2017. 

LOCAL: Plenáño da Camara Municipal de Campinas 
ENDEREQO: Av. Engenheiro Roberto Mange, 66 - Pants Prate - Carnpinas/SP 



	
uc rvenlo ILtS? 	 hftp://.camarajar&opo1is.sp.gov.br:2o95/cpsess3242177699I,..  

Assunto 	Znscricäo de Evento TCESP 

De 	 EPCP-Eventos <nao-responda@tce.sp.goy.br > 	 fouww, too 
Remetente <nao-responda@tce.sp.gov.br > 

Para 	<cmjard@camarajardinopolis.sp.gov.br > 

Data 	16/04/2018 20:35 

cabecalho.gff ("6 KB) 

Sr.(a) Nello RL.Filho, 

Inscriçâo realizada corn sucesso. 

Evento: 6 Anos da Lei de Acesso a Informaçäo - Lei 12.52712011 

PerIodo: 18/05/ 2018 

Caso deseje Cancelar a irlscriçâo click no link abaixo: 

https://www2.tce.sp.gov.br/SisEPCP/Interessado 
/InscricaoIndividual.aspx?CodigoAcesso=iAI4D0%2fZuDPzMzc9JCKQhafyppzp3AOnzrntdhIp3KnkzFos4ftdjg  
%3d%3d 

Esta é uma mensagem automática. Não é necessário respondê-1a. 

SISEPCP,em 16/04/2018 

EPCP-Eventos 

	

yI,rn,n.LL. CON'AS oorn-Ar,o oe JAOJAJJ&O 	 cabecalho.gif 
6 KB 

de 1 	 17/04/2018 11:29 



x 
	

https://mai1.googIe.comJmailIu/0/?ui=2&i1r31ee3e7&jsyer=rsv,..  

M Grnafl 	Camara Jardrnopohs ccamarajardinopolisimprensagmajl corn> 

Inscriçäo de Evento TCESP 
1 mensagom 

EPCP-Eventos <nao-responda©tce.sp.gov.br > 	 18 do abril de 2018 09:16 
Pam: imprensacamarajardinopoIis.sp.gov.br  

Sr.(a) MATEUS DELFANTE GALANTI, 

lnscrição realizada corn sucesso 

Evento: 6 Anos do Lei de Acesso a lnformaqao - Lei 12.52712011 

Periodo: 1810512018 

Caso deseje Cancelar a inscrição click no link abaixo: 

https:J/www2tce.sp.gov.br/S1sEPCP/Interessado/InscricaolndMdual.aspx?  
CodigoAcessoriAI4DO%2fZuDOc%2bnewePQjQPWJ7Ir696HGAVQ8jShQCILFOp%2brTMZtpA%ad%3d 

/ 

Esta e uma mensagern automética. Nao e necessãrio respondé-la. 

SIsEPCP, em 1810412018 

EPCP-Eventos 

cabecalho.gif 
7K 

Le 1 	 18/04/2018 09:17 



6 Anos da Implementação cia Lei de Acesso a 
Informaçâo 

Lei 12.527/2011 

PUblico Alm Servidores Páblicos Estaduais, Municipals e demais 

interessados. 

PALESTRANTES 

Gustavo Iingaro 
Ouvidor Geral do Estado 

Paulo Massaru U. Sugiura 
Diretor Técnico de Divisâo do TCESP 

DATA E HORARIO 

18/O5/2018-DasO9h 'as l3h 

OBJETIVO 

Registrar e ressaltar os primeiros 6 anos de vigência da Lei de Acesso a 
Informaçäo, dificuldades e avanços alcançados, reftexos positivos para a 

sociedade e as açöes necessárias a plena efetividade da lei. 

CONTEUDO PROGRAMATICO 

Lei de Acesso a Informaço e aspectos relacionados a transparência ativa e 

passiva; avaliaçöes dos órgäos de controles relativos aos portals de 

transparência. Desafios da Ouvidoria e a Lei 13.460, de 2017. 

LOCAL: Plenârio cia Câmara Municipal de Campinas 
ENDEREcO: Av. Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Prate - CanipinasfsP 



	
iwunucuoc vveumaii:: mscnçao cie iwento ICES? 	 http://www.eamarajardinopolis.sp.gov.br:2095/cpsess3242177699/...  

- 	Assunto 	Inscrição de Evento TCESP 

De 	 EPCP-Eventos cnao-responda©tce.sp.gov.br > 	 tcuncksb 
- 	Remetente <nao-responda©tce.sp.gov.br > 	 00 

Para 	<cmjard@camarajardinopolis.sp.gov.br > 

Data 	16/04/2018 20:35 

cabecalho.gif ("6 KB) 

Sr.(a) Nelio P.L.FiIho, 

Inscriçâo realizada corn sucesso. 

Evento: 6 Anos da Lei de Acesso a Informação - Lei 12.527/2011 

Periodo: 18/05/2018 

Caso deseje Cancelar a inscriçâo click no link abaixo: 

https://www2.tce.sp.gov.br/SIsEPCP/Interessado 
/Inscricaolndividual.aspx?CodigoAcesso=iAI4DO%2fZuDPzMZc9JCKQhafyppzp3AQnImtdhIp3KnkuzFos4ftdjg  
%3d%3d 

Esta é uma mensagem automática. Não é necessário respondé-la. 

S1sEPCP, cm 16/04/20 18 

EPCP-Evcntos 

	

S tflcONflS øsnoonsz&pww 	cabecalho g if 

6 KB 

de 1 	 17/04/2018 11:29 



I 

	

httpsil/mai1.goog1e.comJmail/u/0/?ui2&ilc=3ff91ee3e7&jsver=sv... 

NI Gmat! 
	

Câmara Jardinópolis <camarajardinopolisimprensa@gmail.com > 

Jnscrição de Evento TCESP 
1 mensagem 

EPCP-Eventos <nao-responda©tce.sp.gov.br > 	 18 de abril de 2018 09:16 
Para: imprensa©camarajardinopolis.sp.gov.br  

Sr(a) MATEUS DELFANTE GALANTI 

Inscriçao realizada corn sucesso. 

Evento: 6 Moe da Lei de Acesso a lnformacao - Lei 12.52712011 

Periodo: 1810512018 

Caso deseje Cancelar a inscriçâo click no link abaixo: 

https://www2.tce.sp.gov.br/S1sEPCP/lnteressado/lnscricaolndividual.aspx?  
CocflgoAcessoiAI4DO%2fZuDOc%2bnewePQjQpWJ7ir696HGAVQ8jshQCfLFOp%2brTMztpA%3d%3d 

Este é uma mensagem autornática. Nao e necessàrio respondé-la. 

S1SEPCP, em 1810412018 

EPCP-Eventos 

S cabecalho.gii 

le 1 	 18/04/2018 09:17 



Tribunal de Contas do Estado de São 

6 Anos da Implementaçâo da Lei de Acesso a 
Informaç5o 

Lei 12.527/2011 

PUblico Alm Servidores Püblicos Estaduais, Municipals e demais 

interessados. 

PALESTRANTES 

Gustavo Ungaro 
Ouvidor Geral do Estado 

Paulo Massaru U. Sugiura 
Diretor Técnico de Divisâo do TCESP 

DATA F HORARIO 

18/05/2018 - Das 09h as 13h 

OBJETIVO 

Registrar e ressaltar as primeiros 6 anos de vigéncia da Lei de Acesso a 
Inlormaç5o, dificuldades e avanços alcançados, reflexos positivos para a 
sociedade e as açöes necessárias a plena efetividade da lei. 

CONTEUDO PROGRAMATICO 

Lei de Acesso a Informaçäo e aspectos relacionados a transparência ativa e 

passiva; avaliaçôes dos órgos de controles relativos aos portals de 

transparência. Desafios da Ouvidoria e a Lei 13.460, de 2017. 

LOCAL: Pienâilo da Camara Municipal do Campinas 
ENDEREcO: Av. Engenheiro Roberto Mange, 66- Ponte Prate - Campinas/SP 



	
lnaUIIçw) ue zVento i utsr 	 http://www.camarajardinopolis.sp.gov.br:2095/cpsess3242177699/...  

Assunto 	Xnscriçao de Evento TCESP 

De 	 EPCP-Eventos <nao-responda©tce.sp.gov.br >  
Remetente cnao-responda@tce.sp.gov . br> 

Para 	<cmjard@camarajardinopolis.sp.gov.br > 

Data 	16/04/2018 20:35 

cabecalho.gif ("6 KB) 

Sr.(a) Nelio P.L.Filho, 

Inscriço realizada corn sucesso. 

Evento: 6 Anos da Lei de Acesso a Informaçäo - Lei 22.527/2011 

PerIodo: 18/05/2018 

Caso deseje Cancelar a inscriço click no link abaixo: 

https://www2.tce.sp.gov.br/S1sEPCP/Interessado 
/Inscricaolndividuat.aspx?CodigoAcesso=iAI4DO%2fzuDPzrvjzcgJcKQhafyppzp3AonImtdhIp3gnkuzpos4ftdjg  
%3d%3d 

Esta é uma rnensagem automática. Nâo é necessário respondé-la. 

StSEPCP, em 16/04/2018 

EPCP-Eventos 
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Camara Jardinópolis <camarajardinopoHsimprensa©gmail.com> 

Inscrição de Evento TCESP 
I merisagem 

EPCP-Eventos <nao-responda©tce.sp.gov.br > 
	

18 de abril de 2018 09:16 
Para: imprensa©camarajardinopolis.sp.gov.br  

Sr.(a) MATEUS DELFANTE GALANTI, 

lnscriçao realizada corn sucesso. 

Evento: 6 Anos da Lei de Acesso a lnformaçao - Lei 12.52712011 

PerIodo: 18105/2018 

Caso deseje Cancelar a inscrição click no link abaixo: 

https://www2.tce.sp.gov.br/SisEPCP/Interessado/lnscricaolndividuaLaspx?  
CodigoAcesso=IAI4DO%2fZuDOc%2bnewePQJQpWJ7IrG96HGAVQ8j8hQCfLFOp%2brTMZtpA%3d%3d 

Esta e uma mensagern automatica. Nâo é necessário responde-la. 

SIsEPCP, em 1810412018 

EPCP.Eventos 
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