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ATO DA MESA N9 014 I2OT8
** DE20 DENOVEMBRODE 2OI8 **

'orspôp soens a suspeNsÂo Do EXpEDTENTE INTERNo E
ExrERNo, NA cÂuena MUNtcrpAL DE JARDrNopoLrs,
EXCEPCIONALMENTE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, NA
FORMAQUE ESPECIFICA-.

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 Comunicado n" 0034634449 d,a Companhia
Paulista de Força e Luz - aviso de desligamento programado - que no dia 22 de novembro de
2018, das 8:30 horas até às 13:00 horas, haverá interrupção de energia elétrica no setor onde
está situado o prédio da Câmara Municipal, para fins de melhoramento da qualidade do
fornecimento de energia elétrica;

CONSIDERANDO que o expediente externo e interno da Câmara
Municipal é das 8:00 às 14:00, no dia 22llll200l8 - quinta-feira, e o desligamento afetará todo
o trabalho administrativo e atendimento à população, por quase todo o período de expediente;
e,

CONSIDERANDO que há necessidade de forma excepcional da
suspensão do expediente.

RESOLVE:

Art. 1'Excepcionalmente fica suspenso o expediente interno e externo,
no Poder Legislativo Municipal, no dia 22 (quinta-feira) de novembro de 2018.

Ãrt.2o O Departamento Pessoal deverá proceder as anotações de praxe
no ponto de horário dos servidores e funcionários da Câmara Municipal, para cumprimento do
determinado 

Art. 3' Este ato da mesa entrará em vigor na data de sua pubricação,
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria

Novembro de 2018.

RAIMUNDO FERRBIRA SANTOS
- Vice-Presidente -

da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP., em 20 de

----::--=.'=--((i-.+
SBBASTIAO FERREIRA

- 2o Secretário -

- Presidente -
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CAMARA MUNICiPAL DE JARDINOPOLIS
PCA ]OAO GU]MARAES 60
CENTRO

: 14680-000 JARDINoPOLIS SP

Numero do Plano
338035

Dâta do Desligamento: 2?/11i2018

Centro de Custo
1 4432 - 0006

Roteiro de leitura

JARBU066-00000005

N" medidor
3001 06041

Seu Código
4000538064

Gomunicado: 0034634M9 - Campinas, 05 de novembro de 2018

Assunto: Aviso de Desligamento Programado

Pro-ado (a), Número do Plano 338035

A CPFL busca permanentementê a melhoria da qualidade do fornecimento de energia. Pon isso realiza,
periodicamente, serviços programados na rede elétrica, efetuando o desligamento de energie para a
sua segurança e a de nossos funcionários-
Dessa forma, informamos que, para rcalizaçáo de melhorias na rede elétrica está programada uma
interrupçâo de energia que afetará a instalaçâo localizada no endereço abaixo:

AV PREF NEWTON REIS
NO 325 BAIRRO CENTRO

A interrupçáo ocorrerá no(s) período(s) de:

2211112018, das 08.30:00 horas até 2211112018 às 13:00:00 horas;

Alertamos que a interrupçáo poderá ser concluída antes do horário final previsto, antecipanCo assim o
fornecimento de energia. Para sua segurança considere a rede energizada em todo o periodo acin'la
mencionado.
Excepcionalmente, esta programaçáo poderá ser alterada ou cancelada, sem aviso prévio.

Atenciosamente,

Companhia Paulista de Força e Luz


