
C9mara Municipalde JagyariOna

\

Estado de Sio Paulo

PROiET0 DE RESOLUCAO N ' CKCI./2019

Da nova redagao aos artigos I', caput e 2',
capub da Resolugao n ' 162, de 15 de agosto
de 2012.

i. Cimara Nlunicipalaprova a seguinte ltesolugao

Irt. I' O artigo I', caput, da Resolugiio n ' 162 dc 15 dc agosto de 2012,

modiGicado pda Resolugao n ' 183 de 16 de agosto dc 2017, quc Instituio vale

alimentagao, redefine o valor do \ale refeigiio dos scn'idores da Cfmara

b'municipal, e di outras provid6ncias, passe a vigour com a seguinte redagao

"Art. I'. rica instituido aos servidores do Quadro de Selvidores da

Cfmara Municipalde Jaguariana o vale-alimentagao, destinado ao custeio

de alimentagao nos estabelecimentos comerciais, no valor mensal de R$

400,00(quatrocentos regis)."

4.r t. 2' O artigo 2', caput, da Reso]ugao n ' 162 dc 15 de agosto de 20]2,

modi6icado pda Rcsolugfio n ' 183 de 16 de agosto dc 2017, quc Instituio vale-

alimefltagio, redc6inc o valor do \-ale refeigiio dos scr\adores da Cimara

blunicipal, e da outras providancias, pasha a vigour com a scguinte redagao

"Aft. 2'. O vale-refeigao, instituido pda Resolugao n ' 160, de 17 de

agosto de 2011, que destina a coda servidor, mensalmente, a quota de

vRIes, correspondente ao nQmero de dias ateis, passe a ser fixado em R$

550,00 (quinhentos e cinqtienta reais)."



Cimara Municipalde Jaguari6na
Estado de S3o Paulo

junho de
.4rt. 3' Os valores aqui descritos servo rcajustados a partir de 01 de

2.019

4rt. 4' Este Resolugif) enua em vigor na data de sua publicagio.

4rt. 5' 1tevogam-sc as disposig6cs em contrfrio.

bless da Cimara N£unicipaldeJaguadana, 03 dc mano dc 2019.
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Cimara Municipalde Jaguari6na
Estado de S3o Paulo③

JUSTIFICATIVA

O intuito desta propositura 6 aumentar o valor do vale alimcntagao

dos sel:vidores desta Casa Legislativa, tends em vista que nos 61timos ands os

pregos dos produtos alimcnticios subiram dcmasiadamcnte, o que ocasionou a

defasagcm do valor ofertado a titulo dc valeahmentagao, bem como a

diminuigio do poder de compra dos funcionfrios.

Assam, necessfdo se faz o aumento do vale alimentagao para que

Bela atualizado o valor confomie o aumento expressivo no prego dos produtos
atualmente.

A.16m disco, a presence propositura visa aumentar o valor do Vale-

Refeigao dos servidores dcsta Casa Legislativa, estabelecendo o valor atuahzado

rendo cm vista, tamb6m, os reajustes anuais realizados por Ato da Mesa Diretora

conforme determine o ardgo 3' da ]tcsolugio 162 de 2012

A.ntc o exposto, solicitamos dos nobles panes o apoio a aprovagao

delta propositura.

lana, 03 de maid dc 2.019!plnicipal deMesa da
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Pre



Cimara Municipalde Jaguari6na
Estado de S3o Paulo

VEREADORA CASSiA MURER MONTAGNER
Vice-presidente

VEREADOR AFI
l 'retfrio

DA SILVA

VEREAI)bR



Cfmara Municipal de JaauariQna
Estado de S5o Paulo①

Jaguarii3na, 03 de maio de 2019

Projeto de Resolugao /2019

D]RETORIA FINANCEIRA
PARECER TECNICO N' 002/2019

De autoria da MESA I)IRETORA desta CAmara Municipal de
Jaguariana, o presente Projeto de Resolugao disp6e sobre o aumento nos valores dos

Vales Alimentag6es e Vale Refeig6es.

A Diretoria Financeira, 6rgao t6cnico que tem a compet6ncia exclusiva

de se pronunciar sobre mat6rias de cuneo contfbil e Hinanceiro do Legislativo, informa

atrav6s dente Parecer que o acr6scimo decorrente no aumento nos valores dos Vales

Refeig6es e Valet Alimentag6es servo no montante de R$ 40.524,40(quarenta mil,

quinhentos e vinte e quatro reals e quarenta centavos), para o exercicio de 2019 com

inlcio em junho/2019.

O impacto orgamentario com o aumento dos Vales Refeig6es e Vales

Alimentag6es nio interferem nos 70% do art.29' $1' CF pris, nio fhzem parte dos

gastos das despesas com pessoale dos 6% da LRF conforme constam na planilha em

anexo, e os valores estimados para essay despesas na LOA 6 de R$ 530.000,00

(quinhentos e trinta mil reais) para o Exercicio de 2019

Sera necessirio o remanejamento entre dotag6es para suprir as despesas.

E o Parecer.

SANDRA RE 'ALCANTI NERD
Diretora Administrativo e Financeiro

Rua Alfredo 13ueno, 1189 -- Centro -- Telefones (19) 3847-4336 -- 3847-4322
llMAIL -- Sandrancri.cmi(@hotmail.com ⑤



ESTIMATIVA DE IMPACT0 0RCAMENTAR10 E FINANCEIRO
(Artigo 16, 1, da Lei Complementar n'101, de 04 de maid de 2000)

SITUACAO ATUAL

381.651,20

SITUACAO PROPOSTA
PREVISAO DE DESPESA COM AUMENTO NOS VA e VR a PARTIR DE JUNH0/2019

QTD. DESPESAS I JAN A ABRn019 MAIOn019 TOTAL.JtJN A TOTAL DE TOTAL GERAL
DEZn0]9 MAID/2019 ANUALJUN A

DEH2019

317.46 48.868,80400.00 173.567,2012.698,40 ] 12.000,00

75.096.00550.00487.81 154.000.0019.512,40

40 VALE ALIMENTAQAO

40 VALE REFEIGAO

305,43

469.35 248.608,40

422.175.60

Q.

PREVISAO DE DESPESA COM PROGiiAMA UE AtimKnIACAO DO IRABALHADOR 2019
QTD DESPESAS JAN A ABRa019 MAIDA

nEHZoiP
TOTAL JAN A ABR/2019 TOTAL;BIAIO A

DEa2019  
40 VALE ALiMENTAGAO 305.43 317.46 48.868.80 101.587.20 150.456.00

40 IVALE REFEIQA0 1 469.3511 487.81 75.096.00 [ 56.099.20 231.195.20
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Sao Paulo, 6 de fevereiro de 2019

NOTA A IMPRENSA

Custo da cesta bisica aumenta
em nave e diminui em outras nove capitais

Em janeiro de 2019, o gusto do conjunto de alimcntos essenciais subiu cm nave capitals e
caiu em outras novo, de acordo com a Pesquisa Nacionalda Costa Bfsica dc Alimcntos, realizada

mensalmente polo Departamento Intersindical de Estatistica e Estudos Socioecon6micos

(DIEESE) cm 18 cidadcs. As alias mats expressivas acorreram em Vit6ria(5,00%), Joio Pessoa
(4,55%), Natal(3,06%) e Salvador(2,80%), enquanto as principais quedas foram observadas no
Sul: Porto Alegre(-4,96%), Florian6polis(-4,43%) e Curitiba(-4,16%)

A capital com a costa mais cara foi Sio Paulo(R$ 467,65), seguida pelo Rio de Janeiro
(RS 460,46) e por Porto Alegre(R$ 441,65). Os menores valores mfdios foram observados em
Recite (R$ 348,85) e Natal(R$ 351,83)

Em 12 meses, entry janeiro de 2018 e o mesmo m6s de 2019, 13 cidades acumularam alta.

Merecem destaque as elevag6es registradas em Goiania(9,94%), Campo Grande(7,96%) e Belo
Horizonte(6,68%). As quedas ocorrerajn em cinco capitais, as maid expressivas em Natal
(-2,40%) e Recite (-2,14%)

Com base na costa mats cara, que, em janeiro, foia de S5o Paulo, e levando em
consideragao a determinagao constitutional que estabelece que o salfrio ininimo deve ser
suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da familia dole com alimentagao, moradia,
spade, cducagao, vcstuario, hygiene, transports, lazcr e previd6ncia, o DIEESE cstima
mensalmcnte o valor do salfrio minima necessfrio. Em janeiro de 2019, o salfrio minimo
necessirio para a manutengao de uma familia de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.928,73,
ou 3,94 vezes o minimo ja reajustado de R$ 998,00. Em 2018, o salfrio minimo era de RS 954,00

e o pisa minimo necessgrio corresponded a R$ 3.752,65(ou 3,93 vezes o minima que vigorava
naquele periods) em janeiro e a R$ 3.960,57(ou 4,15 vezes o pisa vigente) Gill dezembro

DEPARnMEi\lm {l\rKRSinOICa DE fsT)MSnCA f cswoos SOCIO£CONdUiCOS

Rca Aufoⓕ. 957. io cnclcr . Cerllm . S6o Paula SI) . CfP Q1209.0QI
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TABELA I
Pesquisa Nacionalda Cesta Bisica de Alimentos
Custo e variagao da cesta bisica em 18 capitais

Brasil-- janeiro de 2019

Capital
Valor da

cesta
Variagao

mensa
Porcentagem

do Sa16rio Tempo de
trabalho

Variagao
anual

Fonte: DIEESE

DEPAPmMEl\im llVTERSinOiCa 0E ESTHfSBCX £ awoOS SOCiOECONdUiCOS

Rna Aurora, 957, {q andar . Centro . S6o Paulo . SI) . C£P 0} 2G9.0(1}

www.Jieese.arq.bt . C.NPy d0.964.9##000t .87

           
Sio Paulo 467,65 -0.80 50,93 103h05m 6,48
Rio de Janeiro 460.46 1.35 50.15 101h30m 3.75

Porto Alegre 441,65 4.96 48.10 97h22m 1.13

Florfan6polis 437.55 4.43 47,66 96h27m 1.63
Brasilia 427.10 2,00 46.52 94h09m 2.55
Vit6ria 423.96 5.00 46.17 93h28m 1.49

Campo Grande 414,83 1,90 45.18 91h27m 7.96
Belo Horizonte 405,40 0.81 44.15 89h22m 6,68
Fortaleza 403,99 1,67 44.00 89h04m 4.23
Curitiba 401,63 4.16 43.74 88h32m 0,48
Goiinia 398.23 2.41 43.37 87h47m 9,94
Be16m 384.78 0.65 41.91 B4h49m 4.85
Joie Pessoa 360.92 4.55 39,31 79h34m 2.13
Aracaju 356.56 0.61 38,83 78h36m 1,88
Sio Luis 353.85 0.13 38,54 78h00m D,39
Salvador 353.43 2.80 38,49 77h55m 5.82
Natal 351.83 3,06 38,32 77h34m 2.40
Recife 348.85 2.43 37,99 76h54m 2,14



iiiEESE 3

Cesta bisica x salirio minima

Em janeiro de 2019, cone o realuste de 4,61% no salfrio tninimo, o tempo m6dio
necessfrio para adquirir os produtos da testa bAsica foi de 88 horan e 05 minutos. Em dezembro

de 2018, quando o salfrio mfnimo cra de RS 954,00, a jomada necessgria foi calculada eln 92
horan e ] 7 minutes e, em janeiro do mesmo ano, em 89 horan e 29 minutos.

Quando se compara o Gusto da costa c o salfrio minima liquids, ou seja, ap6s o dcsconto
refercnte a Prcvid6ncia Social, veriHica-se que o trabalhador remuncrado polo paso nacional
comprometeu, em janeiro, 43,52% da remuncragao para adquirir os produtos. Em dezembro de
2018, quando o salfrio minimo valid R$ 954,00, a compra demandava 45,59% e, em janeiro do
mesmo ano, 44,21%.

Comportamento dos pregos'

Entry dezembro de 2018 e janeiro de 2019, foi predominante a alta no prego do fejjao,
banana, manteiga e batata, coletada no Centro-Sul. Jf o valor do tomato teve redugao media de

valor na major parte das cidades

O prego do feij5o aumentou em todas as capitais, em janeiro cle 2019. O grao do tipo

carioquinha, pesquisado nas regimes Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em Belo Horizonte e em Sio
Paulo, teve alta cm todas as cidades, com taxas entry 7,66%, em Brasilia, c 41,49%, em

Fortaleza. Ja o valor do feijao proto, pesquisado nas capitals do Sul, em Vit6ria e no Rio de
Janeiro, subiu entry 0,96%, em Curitiba, c 7,44%, cm Vit6ria. Em 12 moses, o prego do grao
carioquinlia cresceu em quake today as capitais: as taxas variaram entre 19,62%, em Brasilia, e
51,84%, em Belo Horizonte. A mica diminuigao foi registrada ejn Aracaju( 0,78%). O mesmo
movimento de alta aconteceu com os pregos m6dios do typo preto, em 12 moses, com destaque
para Vit6ria(13,51%). No Rio de Janeiro, houve redugao de -1,45%. A baixa oferta do grao
carioquinha e a redugao da area semeada explicaram a alta no varejo. O fejjao proto, por sua vez,

tevc alta no prego devido a maier dcmanda, em virtudc do comportamento do grad carioca.

A banana registrou elevagao de pregos ein 17 capitais, cone excegao de Be16m(-2.03%). A

pesquisa coleta os tipos prata e nanica e faz uma media ponderada dos pregos. Os maiores

Fontes de consulta: Cepea - Centro de Estudos Avangados em Economia Aplicada - ESALQ/USP. Unifeijao, Conab
Companhia Nacionalde Abastecimento. Embrapa, Agrolink, Globe Rural. artigos diversos em jornais e revistas
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iieESE
aumentos hum registrados em Natal(48,71%), Salvador(24,75%), Joio Pessoa(24,69%) e Belo
FTorizonte (22,91%). Em 12 moses, o valor m6dio da banana diminuiu em 13 cidades, com
destaque para Recife(-14,94%) e Joie Pessoa(-14,24%). A maior alta acumulada foi observada
em Salvador(9,69%). O valor m6dio do tips praia subiu por causa da oferta reduzida pda
entressafra. Ja a banana nanica apresentou major oferta, uma vez que o calor maturou maid cedo a
ri i

O prego do quito da batata, pesquisada no Centro-Sul, aumentou em move cidades c

diminuiu cm Brasilia(-0,33%), em janeiro. As alias mats cxpressivas foram registradas em
Vit6ria (52,17%), Belo Horizonte (19,15%) e Campo Grande (16,60%). Em 12 moses, quake
todas as capitals mostraram elevagio de valor, exceto Brasilia(-2,27%). As tapas positives
acuinuladas variaram entry 7,23%, em Goiania, e 22,63%, em Belo Horizonte. As chuvas
excessivas e a menor area cultivada influenciaram o volume de batata ofertado e o prego
aumentou no varejo.

A manteiga teve o prego aumentado em 16 cidades, entry dezembro de 2018 e janeiro de
2019. As altas variaram entre 0,44%, em Aracaju, e 4,37%, em Florian6polis. As redug6es foram
registradas en] Brasilia(-1,10%) e Fortaleza(-0,96%). Enl 12 moses, a manteiga teve alta em 16

cidades. Os maiorcs aumentos oconeram em Campo Grande (19,62%) e Goiania(19,47%)
House diminuigao de valor cm Sio Luis(-2,95%) e Fortalcza(-0,54%). Apcsar da qucda do
prego do leith no campo, a proximidade da cntrcssafra fez com quc as indQstrias dc laticinios
disputasscm a materia-prima, o que cxplica o aumento da manteiga no varejo.

Em janeiro de 2019, o prego do tomato diminuiu em 15 cidadcs. As variag6es oscilaram
cntre -42,17%, em Porto Alcgre, e -1,45%, em Fortaleza. As alias oconeram em Joio Pessoa
(8,86%), Vit6ria (5,11%) e Recite (0,52%). Em 12 moses, cinco cidttdes mostraram alta, com
destaque para Be16m(21,63%). Outras ] 3 capitais tiveram redugio, com destaque para Natal
(-33,14%) e Vit6ria(-30,84%). As alias temperatures aceleraram a maturagao do tomato,
elevando a oferta e reduzindo os pregos no varejo.

Sio Paulo

Em janeiro de 2019, em S5o Paulo, a testa de alimentos bfsicos dilninuiu -0,80% em
comparag5o com dezembro do ano anterior e custou RS 467,65. Ainda assim, teve o maior

OCPXPUMC!\rm iwEnsiNoic& DE fSTrfSnCA f ESWDOS SOCiO£CON6UiCOS
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prego nessa cidade, na comparagao entry as 18 pesquisadas polo DIEESE. Em 12 meses, a
variagao foi de 6,48%.

Entry dezcmbro dc 2018 e janeiro de 2019, houve elevagao no valor m6dio dos scguintes

produtos: feljao carioquinha(28,71%), batata(4,99%), manteiga(2,75%), banana(0,65%), 61eo
de soja (0,57%), pao francis (0,56%), farinha de Ingo (0,53%), came bovine de primeira
(0,44%) e caN em p6(0,43%). As quedas do tomato(-18,51%), agacar refinado(-2,48%), arroz

agulhinha(-1,32%) e leith integral(-0,27%) mats que compensaram as altai dos demais
produtos.

Em 12 moses. ll produtos acumularam alta; fbijao carioquinha(32,06%), f arinha de
trigo (29,25%), manteiga (15,91%), ]eite integra] (15,43%), pao franc&s (]0,87%), batata

(l0,50%), banana (3,82%), arroz agulhinha (2,76%), carne bovina de primeira (2,20%), 61eo de
baja (0,86%) e tomato (0,35%). Somente o caH em p6 (-9,01%) e o agacar refinado (-4,45%)

acumularam taxas negativas.

O trabalhador paulistano cuba remuneragao equivale ao salfrio minimo necessitou
cumprir jornada de tmba]ho, em janeiro de 20]9, dc 103 horas e 05 minutes para comprar a
costa. Em dezembro de 2018, o tempo necessfrio foi de ] 08 horas c 43 minutos e, cm janeiro do
meslno ano, de 101 horas c 17 minutes.

Em janeiro de 2019, o custo da costa em Sio Paulo comproincteu 50,93% do salfrio
minima Ifquido (apes os dcscontos previdcnciArios). Em dezcmbro de 2018, o percentualfoi de
53,71% e, em janeiro do mesmo ano, 50,04%.

OfPARnMElaO llllnRSinOiCX OE tSTWfSnCX E cswoos SOCiOECON6UicOS
Rca Auloro, 957. {' cndcr . Centro . S6a Paul.a . SP . CfP Qt 2G?.0a
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03/05/2019 Estudo aponta onde o almoQO 6 mats caro entre 51 cidades do pals IJornaIHoje IGI

JC)RN/\l FIOJE

Estudo aponta onde o almogo 6 mais caro entre 51 cidades do
pals
Florian6polis, Serra e Palmas s3o as cidades que cobram mats por um prato de comida. Veja os maiores e menores
pregos em algumas cidades pesquisadas.

29/04/2019 13h19 . Atualizado h£ 4 dias

Q AS.qo * U-'

Estudo apanta Dade o almogo 6 mats caro notre 51 cidades do pars

O brasileiro gasta em media, por dia, R$ 34, 84 para comer na rua com prato principal, bebida. sobremesa e
cafezinho. E o que mostra uma pesquisa da Associagao Brasileira das Empresas de Beneficio ao Trabalhador

Em Florian6polis, esse valor 6 ainda mais alto, R$ 43,35. A capitalcatarinense lidera o ranking das cidades que tem a
refeigao fora de casa mats cara do Brasil. De acordo com a associag3o, isso acontece principalmente porque

Florian6polis 6 uma cidade turistica.

A pesquisa foi realizada em 51 municipios do Brasile com quatro typos de refeigao: aquelas servidas em
restaurantes. que a gente escolhe no cardipio, comida por quito, prato feito e prato executivo.

Atualmente, cerca de 17 milh6es de trabalhadores t6m acesso aos beneffcios de refeigao e alimentaq:ao, sendo que
80% possuem renda de at6 cinco salirios minimos.

Veda abaixo os maiores e menores pres:os em algumas cidades pesquisadas:

https J/gl. glo bo . com/jom al-hole/noticia/2019/04/2 9/estudo-a punta-onde -o-alm oco-e-



03/05/2019 Est ido aponta onde o almogo 6 mais caro entre 51 cidades do pars IJornaIHoje IGI

Prego M6dio da Refei;io Fora do Lar

Cidade Refeig5o Completa

Florian6polis (SC) R$ 43,3S

Serra (ES) R$ 43,21

Palmas (TO) R$ 42.79

Vit6rla (ES) R$ 42,54

Niter6i (Ry) R$ 40,08

vila Velha (ES) R$ 39.85

Rio dejaneiro (RJ) R$ 39,74

Santo Andre (SP) R$ 38,98

Campinas (SP) R$ 37.81

Barueri (SP) R$ 37,59

Media Nacional R$ 34,84

Belo Horizonte (MG) R$ 31.10

Jaboat5o dos Guararapes (PE) R$ 30,91

Curitiba (PR) R$ 30.61

Jo3o Pessoa (PB) R$ 30,58

S3o Bernardo do Campo (SP) R$ 30.46

Manaus (AM) R$ 30.17

Ni16polis (RJ) R$ 30,16

Guarulhos (SP) R$ 29,96

Recite (PE) R$ 29,70

Diadema (SP) R$ 28,85

/

Associagao Brasilelra das Empresas de Beneficios ao Trabalhador

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

'0
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① Cfmara Municioalde JaeuariQna
;tado de Sio Paulo

Projeto de Resolugao Bo 09/2019

DE RESOLUCA0 N ' 09/2019.

i.utopia: MESA DIRETORA DA CAMARA MIJNICIPAL

Rclator Especial: VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA

Parecer: FAVORAVEL

De iniciativa da Mesa da Cfmara Alunicipal, o Projeto de
Rcsolugiio n ' 09/2019 altera a Resolugao n. 162/2012 que disp6c sobrc a

instituigao dos vales refeigio c alimentagio aos servidores c emprcgados pabhcos

da Cfmara Nlunicipaldc Jaguari6na c di ouuas prodd8ncias

No m6rito, disp(}e que ficarf majorado o Vale Alimentagio dos

scnidores passando dc R$ 317,46 (trezentos e dczessetc reals c quarenta e sets

centavos) para R$ 400,00(quatrocentos reais), a pardo de I' de junho dc 2.019

Na cxposigao de motives, a mesa diretora esclareceu que a propose

prev6 aumentar o valor do calc-alimentagio dos sei:vidores delta Casa Legisladva,

tendo em vista que nos 61timos amos os pregos dos produtos alimendcios

subiram demasiadamcnte, o que ocasionou a dcfasagem do valor nfertado a titulo
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ⓔ Cfmara Municioalde Jaeuariina
Estado de S5o Paulo

Prdeto de Resolugao n ' 09/2019

de vale-alimcntagao, bem como a diminuigao do poder dc compra dos

funcionfrios

Da mesma fomla, referida resolugao visa majorar o Vale Refcigao

dos servidores passando de RS 487,81 (quatrocentos c oitenta e sate rcais c

oitenta c um centavos) para RS 550,00 (quinhentos c cinquenta rcais), a pardo dc

I' dc junho dc 2.019

.q.Rirmou kinda que com 6 necessirio aumentar o valor do vale.

refeigfio dos servidores delta Casa Lcgislativa, estabeleccndo o valor }Ltualizado

tcndo em \ ista tamb6m os rcajustes anuais realizados por Ato da Pvlesa Dirctora

conforms detemlina o ardgo 3' da Resolugao 162 dc 2012.

Ancxo ao pro)eto vein a Estimativa de Impacts Orgamentario

Financeiro, bcm como o Ancxo la atualizado.

Com este relat6do, compete a etta relatoria dcsignada eNdEar

pareccr sobrc a legalidade, conveni6tlcla c oportunidadc do proJeto de lei cm

epigfafe

Em relagao a iniciativa, vedRica-se quc 6 dc compet6ncia exclusi\ a

da b£esa Dirctora, consoante determine o Regitnento Interns dcsta Casa,

confonne disposto no artigo 20, 111, #.

2



Cfmara Municipal de JaguariQlid?
.b$

Estado de Sio Paulo

Prdeto de Resolugao n ' 09/2019

No mais, verifica-sc quc a prescnte pfoposta veio

requisitos tlccessfrios para sua discussio e votag:io

Assim, o Projeto de Resolugao n ' 09/2019 6 legal, convenience e

acr)mnanhada() parui2i

Portanto, favorfvel 6 o parecer, ad / serf Zw/zr do Plenfrio

Cimara f\funic9alde Jaguari6na, 07 de maid de 2

VEREADOR RPMiLSON NASCIMENTO SILVA
.elator EspeciaIDesignado

Dcsta fonda, este apto a ser apreciado pc]o ]!gr6gio Plenirio

LID O EM SESSAO
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Cimara Municipalde Jaguaritlna
Estado de Sio Paulo

RESOLUGAO NO 205
(Autoria: Mesa Diretora da Cimara Municipal- Bi6nio 2019-2020)

Da nova redacio aos artiaos I '. caput e 2o. caput
da Reso[ucio n ' 162..de.]S de aqostQdQ.2012

WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO, Presidente da Cimara Municipalde
JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc.

FAQS SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu promulgo a seguinte
Resolugao:

Art. lo. O artigo I ', caput, da ResoluQao n ' 162 de 15 de agosto de 2012,
modificado pda ResoluQao n ' 183 de 16 de agosto de 2017, que Instituio vale-.alimentagao,
redefine o valor do vale-refeigao dos servidores da Cimara Municipal, e da outras provid6ncias,
passa a vigour com a seguinte redagao:

Art. lo. Fica instituido aos servidores do Quadro de Servidores da
Cimara Municipalde JaguariOna o vale-alimentagao, destinado ao custeio de alimentagao
nos estabelecimentos comerciais, no valor mensalde R$ 400,00 (quatrocentos reais)."

Art. 2o. O artigo 2', kaput, da ResoluQao n ' 162 de 15 de agosto de 2012.
modificado pda Resolugao n ' 183 de 16 de agosto de 2017, que Instituio vale-alimentagao,
redefine o valor do vale-refeigao dos servidores da Cimara Municipal, e da outras provid6ncias,
passa a vigour com a seguinte redagao:

Art. 2o. O vale-refeigao, instituido pda Resolugao n ' 160, de 17 de agosto
de 2011, que destina a cada servidor, mensalmente, a quota de valet, correspondente ao
nOmero de dias Oteis, passa a ser fixado em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)."

Art. 3'. Os valores aqua descritos servo reajustados a partir de 01 de junho de

Art. 4'. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.
.'\rt. 5'. Revogam-se as disposi.gees em contrdrio.
Presid6ncia da Cimara Munj6ifitQ 8 de,J:i:r6io de 2019

2.019l

/

VEREADOR WALXbR®bZZIDE CAMARGO

Registrado na Seqfetfrff-f afixil#a nljPilqsm:3qata. no Quadra de Avisos da
Portaria da Cimara Municipa!.----...I ,,---l:;;r\S }

/ b⑩ , G.,,ll
,/



{8)iMPnEWSA OFICIAL DO MUNiCfPiO DE JACUAnlUNA sexta 10 de maID de 2019 AnoVjEdlg3o Re 3J$?1:S9~1

Considerando que o regiments Inferno desta Casa alimentaGao, destinado ao custeio de alimentakjlbq;6ag#.
Legslativa iM comp etar 28 ands de sua entrada em vigor. estabelecimentos comercials, no valor mensalde Ri%tibOBf
necessitando de reparos, reformat e modificag6es para (quatrocentos regis)."

aprimorar a redagao de alguns artigos e par6grafos; Art. 2'. O artigo 2', caput, da ResoluQao n ' 162 de 15 de
RESOLVE: agosto de 2012, modificado peta Resolugao n ' 183 de 16 de

Art. lo - Designar os vereadores e servidor adiante agosto de 2017, que Institut o vale-alimentagao, redefine o
mencionados para, sem prejuizo das atribuig6es afetas valor do vale-refeigao dos servidores da Cimara Municipal,
constiturrem, sob a presid6ncia da primeira, a COMISSAO DE e da outras provid6ncias, passa a vigour com a seguinte
ASSUNTOS RELEVANTES, objetivando a revisit e reforma reaaQao:
do Regiments Interno: cAssIA MURER MONTAGNERI "Art. 2'. O vale-refeigao, instituido pda Resolugao n '
PresidenteIAFONSO LOPES DA SILVA - Vice-Presidente, 160, de 17 de agosto de 2011, que destina a cada servidor,
ALFREDO CHIAvEGATO NETS -- Membro, ROMILSON mensalmente. a quota de vales, correspondente ao nOmero
NASCIMENTO SILL/A - Men)bro, RODRIGO DA SILL/A. de dias Oteis, passa a serfixado em R$ 550,00 (quinhentos e
BLANCO Membro, e FRANCISCO VALDEVINO COSMO. cinquenta reais)."

RG n. 13.765.691-9 - Consultor Juridico. Art. 3o. Os valores aqui descritos servo reajustados a parter
Art. 2' - Designar para suplente da aludida comissio o de 01 dejunho de 2.019.

Vereador LUIZ CARLOS DE CAMPOS. Art. 4'. Este Resolugao entra em vigor na data de sua
Art. 3' - Substituir6 o Presidente, no caso de impedimento publicagao

ou aus6ncia, e suceder-the-a, na vacincia, o membro imediato Art. 5o. Revogam-se as disposig6es em contrgrio.
na ordem de designagao, subindo pda mesma ordem o
respectivo suplente. Presid6ncia da Cimara Municipal, 8 de maid de 2019

Art. 4' - Esta Portaria entrari em vigor na data de sua VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO
publicaQao. Presidente

/

Registre-se, afixe-se e publique-se. Registrado na Secretaria e afixado na mesma data, no

Presid6ncia da Cimara Municipal de JaguariOna, 08 de Quadra deAvisos da Portaria da Cimara Municipal.
maio de 2019 ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

VEREADOR WALLER Luis rOZZIDE CAMARGO Diretora Gerd

Registrado na Secretaria e afixado na mesma data. no
quadra de avisos da portaria da Cimara Municipal

Presidente

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gerd

RESOLUCA.0 N ' 205
[Autoria: Mesa Diretora da Cimara Municipal-- Bi6nio

2019-2020)

Da nova redagao aos artigos lo. caput e
2', caput, da Resolugao n ' 162, de 15 de
agosto de 2012.

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc.

FASO SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu
promulgo a seguinte Resolugao

Art. lo. O artigo I ', caput, da Resolugao no 162 de 15 de
agosto de 2012, modificado pda Resolugao n ' 183 de 16 de
agosto de 2017, que Instituio vale-alimentagao. redefine o
valor do vale-refeigao dos servidores da Cimara Municipal,
e da outras provid6ncias, passa a vigour com a seguinte

redagao

'Art. la. Fica instituido aos servidores do Quadro de
Servidores da Cimara Municipal de JaguariOna o vale-


