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ATO DA MESA n.0 003/2005 

A MESA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 
58 inciso I da Lei Orgânica do Município de 17 de Agosto de 1990, 
combinado com os ditames dos artigos 33 inciso XII e 372 inciso I do 
Regimento Interno de 25 de outubro de 1993. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Determinar as atribuições para a função inerente 
ao cargo em comissão de Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim, para que o servidor cumpra fielmente sob pena de 
responsabilidade funcional. 

Inciso I- Cargo de "ASSESSOR PARLAMENTAR" Ref. CC9. 

"A" - O(a) Servidor(a) ocupante deste cargo tem como 
finalidade a execução de serviços gerais de gabinete de vereador, tais como 
classificação de documentos e correspondências, redação de ofícios , 
proposituras do vereador, moção e indicações dos vereadores, bem como 
atendimento de telefonemas, anotação e transmissão de recados aos 
vereadores. 

"B" - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato da qual receberá instrução e supervisão, respondendo pelo 
patrimônio público como sendo os equipamentos e materiais que utiliza. 

Art. 2° - O Assessor Parlamentar, servidor comissionado, 
deverá atender as suas necessidades particulares fora do horário de 
trabalho, exceto quando. for de extrema necessidade diante da força maior 
e caso fortuito, amplamente justificada ao seu chefe imediato. 

Art. 3°- O cargo de Assessor Parlamentar será regido pelo 
Estatuto do Funcionário Público Municipal, Lei Complementar n.0 07 de 10 de 
dezembro de 2004, devendo o ocupante do referido cargo cumprir a 
jornada de oito horas diária, com intervalo de uma hora para o almoço. 
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Art. 4°- O presente Ato da Mesa entrará em vigor a partir 
de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

,.. ,.. 
GABINETE DA PRE IDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL 

DE BIRITIBA MIRIM, em 01 de fei reiro de 2005 , 40° da emancipação da 
Cidade de Biritiba Mirim. 
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J AR AS EZEQUIEL DE AGUIAR 

1° Secretário 

@ . 
ÉRICA DE QUEIROZ 

za Secretária 

Registrada e publicada-n Secreta~ da Câmara Municipal , e afixada no 
Quadro de Editais ' na mesma data s 

Dir\tbra de Secretaria 


