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RESOLUÇÃO n.0 007/2005 

(Dispõe sobre contratação por 
prazo determinado na Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências.). 

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

CONSIDERANDO, a necessidade de preencher os cargos 
de Ajudante Geral do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim; 

CONSIDERANDO, que a real ização de Concurso Público 
para prover apenas os dois cargos de Ajudante Geral é 
demasiadamente oneroso para a Câmara Municipal de Biritiba Mirim; 

CONSIDERANDO, a resposta negativa do Poder 
Executivo em relação ao Ofício n.0 162/2005 sol icitando do Poder 
Executivo se há previsão para realização de Concurso Público no 
presente exercício para o provimento de cargo de Aj udante Geral; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Fica o Poder Legislativo autorizado a 
contratar, em caráter emergencial e temporário, 01 (um) Ajudante 
Geral pelo prazo de 06 (seis) meses, regidos pela CLT e mediante 
processo seletivo, podendo prorrogar por igual período, se necessário. 
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Artigo 2° - As despesas constantes com a execução da 
presente RESOLUÇÃO correrão a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente. 

Artigo 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de a Mirim, 31 de maio de 2005. 

JAR~E~t~GUIAR 
1 °Secretário 

-t[Y . 
ÉRICA DE QUEIROZ 

2° Secretária 

Registrada e Publicada na Secretaria da Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, e afixado no Quadro de Editais, na 

. mesma data sup~a . -
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Juliana Leite da Silva 

DiretQia de Secretaria 


