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camara ~unicipal de 'Biritiba Mirim 
Rua João José Guimarães, s/n.0 

- Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - SP 

Fone I Fax: (011) 462-1388 

ATO DA MESA No 002/97 

(Dispõe sobre 
funcionários da 
Mirim). 

atribuições dos 
Câmara Municipal 

cargos de 
de Biritiba 

A Mesa da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE: 

Artigo 1 o - Ficam estabelecidas as atribuições dos cargos de 
Funcionários da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, abaixo relacionados, criados pela 
Resolução n° 001 de OS de março de 1.997. 

Parágrafo 1 o - Ao cargo de ASSESSOR JURÍDICO 
PARLAMENTAR: 

a - emitir pareceres, quando solicitados pela Presidência, em 
trabalhos legislativos ou expedientes administrativos em tramitação na Câmara; 

b - Assessorar a Presidência da Câmara nos assuntos que lhe 
forem apresentados; 

c - Assessorar os trabalhos das Comissões Permanentes ou 
Temporárias, sob o aspecto jurídico, quando ocorrer o impedimento ou ausência do Assessor 
Técnico Jurídico, ou quando solicitado à Presidência da Edilidade; 

d - manter contato com órgãos públicos, sobre aspectos jurídicos, 
visando a solução de situações de interesse da Câmara, Presidência ou Mesa Diretiva; 

e - executar os servtços administrativos atinentes ao 
Assessoramento realizado à Presidência e acompanhar os processos existentes no Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em conjunto ou separadamente com o Assessor Técnico 
Jurídico, conforme determinação da Presidência. 

Parágrafo 2° - Ao cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO 
PARLAMENTAR: 

a - Organizar todos os arquivos e procedimen administrativos 
que estejam tramitando junto a Secretaria da Câmara ou Setor que esteja lo do; 
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b - Redigir relatórios, memorandos ou outros expedientes 
administrativos; 

c - Atendimento ao público que se dirigir à Câmara Municipal; 

d - Prestar auxílio aos Diretores que estiver subordinado, nas 
atividades administrativas; 

e - Realizar, quando autorizado pelo superior hierárquico, contato 
com outros órgãos públicos, sobre assuntos administrativos de interesse da Edilidade; 

Parágrafo 3° - Ao cargo de ASSESSOR DE ATENDIMENTO 
PARLAMENTAR: 

a - Auxiliar o Assessoramento no atendimento preliminar ao 
público; 

b - Auxiliar na organização de cadastro de munícipes que se 
dirigem à Edilidade, além da organização das correspondências; 

c - Auxiliar a Presidência da Casa nas atividades administrativas 
do Gabinete; 

d - Prestar, sempre que necessano, servtços externos que lhe 
forem determinados pela Presidência da Câmara; 

e - Executar outros serviços correlato, internamente ou 
externamente, por solicitação da Presidência. 

Artigo 2° - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITffiA MIRIM, em 05 de 

JOSÉ~Q:~ 
1 o Secretário 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal, e 
afixado no local de costume. na mesma d~ 

MARIA RAQUEL DE FARIA 
Diretora de Secretaria 


