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** RESOLUÇÃO N° 001/2002 ** 

(Dispõe sobre o adiantamento de 
despesas aos Vereadores, 
referentes à missão de 
representação da Câmara 
Municipal e participação em 
Congressos, seminários e outros 
eventos de interesse público fora 
da sede do Município, e dá outras 
pl'ovidências ). 

A 

A CAMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MI~M:-

RESOLVE: 

· Artigo 1° :- As despesas dos Vereadores referentes à missão_ de 
representação da Câmara Municipal e participação. em Congressos, Semináries e 
outros eventos de interesse público fora da sede do Município, os quais objetivem o 
aprimoramento do exercício do mandato e no aperfeiçoamento dos trabalhos 
parlamentares serão ressarcidas aos mesmos, mediante regime de adiantamento de 
despesas; 

_ Artigo 2° :- As despesas a serem ressarcidas compreendem .as 
L referentes a transporte7 alimentaçãoT estadias e outras efetivamente necessárias e 

imprescindíveis; , 

Artigo 3 .. :- O ressarcimento, a que se refere o artigo ~ sot~ente 
ocorrerá mediante efetiva comprovação das despesas efetuadas; 

Artigo 4° :- O Vereador ou Vereadores designados serão indicados 
pela Mesa Diretiva, ouvido o Plenário, mediante votação por maioria simples; 
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Artigo 5° :- As despesas com a execução desta Resolução correrão por 
conta das verbas própria do orçamento vigente, suplementadas se necessário; 

Artigo 6° :~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

· · , 22 de fevereiro de 2002. 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara .............. ,cipal, e afixado 
no Quadro de Editais, na mesma data supra . 

·~ .. Madalena de Moraes 
Diretora e Secretaria 
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RESOLUÇÃO N° 002/2002 

(Dispõe sobre a alteração do Artigo 2°, da Resolução n° 002, de 18 
de abril de 2. 002, que dispõe sobre o Regime de Adiantamento de 
Numerário, e dá outras providências). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITffiA MIRIM, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

Artigo 1° - O Artigo 2° da Resolução n° 002, de 18 de abril de 
2.001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 2° - Os adiantamentos só poderão ser liberados aos 
Diretores e os detentores de Mandato Eletivo do Município, no valor 
máximo correspondente a duas vezes a importância do menor salário pago 
ao Servidor do Município." 

Artigo 2° - Esta Resoluç 
publicação, ficando revogadas as disposiçõ 

entrará em vigor na data de sua 
em contrário." 

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal e afixado no 
Quadro de Editais, na mesma data supn 

Madalena ~es de Moraes 

Diretora de Secretaria 


