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** DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 **

REVOGA O ATO DA MESA NO 17, DE 03 DE MAIO DE 2010,

eug. ^»tspÕz soBRE ,t xouz,qÇÃo DE SERVTDIRÁ zARA
qCUPAR o CARGI zu coulssÃo DE CHEFE GERAL DE
DEPARTAMENTOS, DO GABINETE Ol pnZg»et'tCtl, OO
SETOR DE SUPORTES E DE AOUIT'USTN4ÇÃO LEGISLATIVA",

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 Ato da Mesa no 17, de 03 de maio de 2010, nomeou a
senhorita Ângela Maria Pereira (RG n" 8.550.425-7 SSP/SP e CPF no 031.935.878-00),
para o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de Chefe de Departamentos,

do Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa;
CONSIDERANDO que não há mais interesse em manter a referida nomeação a

partir do dia 11 de dezembro de 2018; e,

RESOLVE:

Art. 1o Fica revogado o Ato da Mesa n' 17, de 03 de maio de 2010, e

consequente exoneração do cargo em comissão de livre nomeação de Chefe de

Departamentos, do Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração
Legislativa a seúorita Ângela Maria Pereira (RG n" 8.550.425-7 SSP/SP, CPF n"

031.935.878-00 e CTPS f 73414, série 00047-SP, expedida em 1210611984).

Parágrafo único. Deverá ser procedida a rescisão contratual, com apuração do

saldo de salário, acrescido dos demais direitos e vantagens e descontos legais, levando
em consideração a relação de trabalho existente até o dia 10 de dezembro de 2018.

Art.2" O Departamento Pessoal deverá proceder as anotações e informações de

praxe, em especial nos portais de informações de transparência e controle extemo.
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 entrarâ em vigor na data de sua publicação e seus

efeitos a partir de 11 de dezembro de 2018, disposições em contrário.

SANTOS

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP., em 06 de
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ESA
** DE 03 DE MAIO DE 2OIO

OCUPAR O CARGO ru cOr.atSsÃO
DE DEPARTAMENTOS, DO
pRrsroÊrucra, Do sEToR DE
ADM rNrsrRAçÃo lrcrsr-ATrvA. "

A Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado

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

CONSIDERANDO o que dispõe o Anexo lll, da [.ei

Municipal n.o 2.877104. com suas posteriores alterações. que contém a previsão do cargo em

comissão de livre nomeação e exorreração de Chefe Ceral de Departamentos. do Gabinete da

Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa;

CONSIDERANDO que o cargo acima mencionado é

regido pelo Decreto Lei 5.452, de lo de maio de 1943. que aprova a CLT - Consolidação das

Leis do Trabalho. e sua legislação complementar. por força da Lei Murricipal n" 3646. de l3 de

abril de 2010; e.

CONSIDERÁNDO ainda, a necessidade imperiosa da

contratação de uma pessoa para exercer tal atividade de chefia

RESOLVET

Art. lo: Fica norneado. para ocupar o cargo em

comissão de Iivre nomeação e exoneração de Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da

Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, a Senhorita Ângela Maria

Pereira, RG n" 8.550.425-7 SSP/SP, CIC n'031.935.878-00, CTPS n,73411, série 00047-SP,

expedida em 12 de junho de 1984, brasileira, solteira, nascida em 02 de ?'evereiro de 1956,

domiciliada e residente na cidade de Jardinopolis-SP., na ruâ Itamar dos Santos. n'380, Jardim

Alvorada.

Parágrafo Primeiro: Os vencimentos decorrentes do

cargo é aquele previsto no Anexo Ill. da Lei Municipal n.o 2.877104, com suas posteriores

o 017 12010

SERVIDORA PARA
DE CHEFE GERAL
GABINETE DA

SUPORTES E DE

alterações, observando-se as leis de aumento e revisão salarial. ,.1 1

4(.)
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Parágrafo Segundo'. Em razáo da norneação, deverá o

Departamento Pessoal proceder as devidas anotações na CTPS.

Art. 2": A execução do presente ato, será suportada por

dotação própria já consignada no orçamento e sr-rplementada se necessário for"

Art. 3o: Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de

sua publicação. revogadas as disposições em corrtrário.

.* PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
- Presidente -

RECISTRADO E PUBLICADO
03 de Maio de 2010.

@i^
Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP., em

k«,«uffiffi,=
- 2" Secretário -
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AT D ESA No 016t2018
,.* DE 2IDEDEZEMBRODE 2OI8 **

*prspÕe soBRE a orvoluçÃo Do sALDo DE cAlxA oo ExeRcicro
FINANCEIRO DE 2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E DA
ourRAs pnovroÊNcns".

A Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc; ........

CONSIDERANDO o que dispõe o inciso II do artigo 16 da Constituição
Municipal;

CONSIDERANDO o f,rnal do Exercício de 2018, bem como, há saldo
disponível na conta corrente da Casa Legislativa junto ao Banco do Brasil S/A, decorrente dos
repasses de duodécimos recebidos durante o presente exercício financeiro do Poder Executivo
Municipal; e,

CONSIDERANDO que no Exercício de 2018, o Legislativo fez aplicaçáo
f,rnanceira, junto ao Banco do Brasil S/A, e ainda, eventuais valores decorrentes de não
transferência de despesas ou receitas extra orçamentária, inclusive de ISS, retido em nota
fiscal.

RESOLVE:

Art. 1o Fica determinado ao Departamento Contábil e Financeiro e ao Tesoureiro
da Câmara Municipal, que devolva a totalidade do saldo disponível na conta corrente junto ao

Banco do Brasil S/A, em nome da Câmara Municipal de Jardinópolis, à Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP, decorrente dos repasses de duodécimos recebidos
durante o exercício financeiro de 2018, dos valores totais auferidos em aplicação financeira e

eventuais valores decorrentes de não transferência de despesas ou receitas extra orçamentétria.
Parágrafo único. Deverá o respectivo departamento obseryar a ausência de

eventual compensação de cheques emitidos pelo Poder Legislativo, bem como, valor
empenhado e não liquidado no presente exercício, decorrentes de contratos administrativo em
vigor.

Art.2o Este ato da mesa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

RAIMUNDO FERREIRA SANTOS
- Vice-Presidente -

REGISTRADO E PUBLICADO na SecretariadaCàmaraMunicipal de Jardinópolis-SP., em 2l de

AVO DE SOUSA

- 2o Secretiírio -

- Presidente -


