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RESOLUÇÃO n.0 003/2005 

(Dispõe a criação de cargos na estrutura do 
quadro do Funcionalismo e Servidores da Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências.). 

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

CONSIDERANDO, que a Lei Orgânica do Município em seu artigo 39 
inciso IX determina a criação, alteração e extinção de cargos públicos e fixação 
de suas respectivas remunerações. 

CONSIDERANDO, que o Regimento Interno, letra "B", e "C" inciso 
VI do artigo 251, dispõe como instrumento legal criação, transformação e 
extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, bem como para a 

" fixação de remuneração de seus servidores, observados os dispositivos 
constitucionais e orgânicos municipais. 

CONSIDERANDO, que a Lei Complementar Municipal n° 08 de 16 de 
dezembro de 2004, a Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, procedeu a 
reformulação e reestruturação dos cargos da Administração Direta. 

CONSIDERANDO, que a Lei Complementar Municipal n° 09 de 22 de 
dezembro de 2004, a Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, instituiu plano de 
cargos e carreiras dos servidores da Administração Direta. 

CONSIDERANDO, as sugestões exaradas em pareceres relativos às 
contas Anuais da Casa, pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
no tocante ao quadro de funcionários e de servidores lotados na Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim. 

CONSIDERANDO, que as determinações sobre receita e despesas 
em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal em especial contido nos 
artigos 18, "usque" 24 e do disposto do artigo 37 e incisos e no § 1° do artigo 
169 da Constituição Federal. 
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RESOLVE: 

Artigo 1° - Fica criado na Secretaria da Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim, 01 (hum) Cargo de Ajudante Geral com a função de serviços 

gerais, Referência II (dois), A, de provimento efetivo, conforme Anexo V da Lei 

Complementar Municipal n.0 09, de 22 de dezembro de 2004. 

Artigo 2° - Ficam criados 09 (nove) Cargos de Assessores 
Parlamentares, um para cada vereador, com a função de auxiliar de· gabinete, 
Referência CC9, de provimento em comissão. 

§1° - O cargo de Assessor Parlamentar, respeitado o requerimento 
formal de cada vereador, será de nomeação e exoneração da Mesa Diretiva da 

Câmara. 

§ 2° - A Referência CC9 criada para o cargo de Assessor 
Parlamentar corresponderá a um vencimento de R$ 350,00 (trezentos e 
cinqüenta reais). 

Artigo 3° As atribuições e funções dos Cargos ora criados e 
mantidos nesta resolução serão fixados por Ato da Mesa da Câmara. 

Artigo 4° - As despesas constantes com a execução da presente 
RESOLUÇÃO correrão a conta das dotaç~ s próprias do orçamento vigente. 

Artigo 5°- Esta Resoluç~ ntra em vigor na data de sua publicação, 
. revogadas as disposições em contr' i o 

1 °Secretário 
ÉRICA DE QUEIROZ 

2° Secretário 

·e retaria da Câmara Municipal de Biritiba 
sma data supra. 


