
CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM - SP 
Rua João José Guimarães, s/n°. - Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - SP 

Fone/Fax: (011) 462-1388 

PORTARIA No 028/98 

(Que dispõe sobre a aplicação da Lei 
Municipal n. 850, de 05 de novembro de 1996, 
no âmbito da Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim e dá outras providências ). 

DO~UETI ASSIS DE SIQUEIRA, PRESIDENTE DA 
!\L~~ :\IL~ICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, usando das atribuições 
lhe -o conferidas por Lei; 

RESOLVE: 

Artigo 1°- Ficam estendidos a todos os Funcionários e 

.........:~.pai ce Biritiba Mirim, os direitos, benefícios e obrigações de 

l\p.:lSC=z::!r.:!. '~_..n.,._, ~ beneficios de que trata a Lei 850, de 05 de novembro de 

I 

PrZ::--~o Pri.-neiro:- Todos os funcionários e servidores da 

ermos da Lei 699/92 ou ocupantes de cargos em 

do Re;une de Previdência nos termos do artigo 30 da 

Pa.""agrafo Segundo:- Os atuais cônjuges e dependentes dos 

t:=:wa:-t:!:.,rici e servidores da Càmara, são considerados automáticamente inscritos, para os 

_.....,.._., ~o a.-tigo 32 da referida Lei~ 

Artigo 2° - Para atender os encargos financeiros da Lei 

- 5ca autorizada a Contadoria da Câmara a efetuar o desconto em folha de 

~=------...... ·o de todos os funcionários e servidores ativos e inativos, da contribuição de 4% ( 

c::;;!:::::> ;x>r cento ) sobre os vencimentos e proventos mensais, 

e- ro do corrente ano de 1998; 

primeiro ) 



-
CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM - SP 
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Parágrafo único:- Os valores descontados em folha serão 

ccszêti:!os para os cofres da Municipalidade e depositados em conta específica, e destinar

- ~c usivarnente a atender os encargos sociais previstos na Lei 850/96; 

Artigo 3• - As despesas decorrentes com a presente portaria 

~ ~ \~...S p~óprias constantes do orçamento em vigor, suplementadas, 

... -~ Por"".aria enrrará em vigor na data, de sua 

C:s!!X!!~-ões. <em com:rario. 

A MIRIM, em 14 de 

Registrada e Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de 
'_ firim. e afixadO )lO local de costume. na mesma data supra. 

'Jb~IARAÃPAJiibnA i>Á .cRutFERRAZ 
Diretora de Secretaria 


