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Câmara Municipa{ de ~iritiba Mirim 
Rua João José Guimarães, 125 - Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - São Paulo 

Fone/Fax: (11) 4692-1388 - 4692-1900 

A TO DA MESA ~o 004/2.002 

(Dispõe sobre a baixa dos Bens Móveis da Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim e dá outras providências) 

A Mesa da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, no uso 
das auibUH(ÕeS legatS que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando que, a Comissão especial de Avaliação 
nomeada pela Resolução n° 003/2001, composta pelos Nobres Vereadores Lourival Bispo de 
Matos. Gersa de Souza e Reinaldo Pereira, inventariou todos os bens móveis pertencente ao 
murucipto, em uso nesta Câmara Municipal, especificando em relatório detalhado, aqueles em 
uso e aqueles estacionados sem condições de uso, deixando de proceder à avaliação dos bens, 
por não comportarem comercialização . 

Considerando que, através do Oficio n° 275/2002 a 
Prefeitura Municipal foi informada da relação dos bens estacionados sem uso e no dia 30 de 
setembro de 2002, através de funcionários do Executivo local, todos os bens foram retirados por 
veículo oficial, conduzido pelo servidor mtmicipal Julio Maria Pereira, sendo que todos os 
trabalhos de retirada dos bens foram acompanhados pelo Nobre Vereador Lourival Bispo de 
Matos, Presidente da Comissão Especial, consoante certificou a Secretaria desta Casa . 

RESOLVE: 

Artigo 1 o - Fica declarada a baixa dos bens move1s 
relacionados no Oficio no 257/2002, apurados pela Comissão Especial de Avaliação e, por 
conseqüência, fica determinado à Secretaria que proceda a fonnal baixa dos referidos bens na 
forma legal. 

2° - Ato entrará em vigor na data de sua 
publicação . 

2.002 . 

Registrado e Publicado na ereta 
de Bmriba .:\tirim, e afixado no Quadro de Editais, na mesma d ta supra. 

Madalena ~es de Moraes 
Diretora de Secretaria 


