
RESOLUÇÃO N° 007/2009

(Dispõe sobre a alteração do código de 
referência  da remuneração do cargo de 
Assessor  Parlamentar  de  CC9  para  o 
símbolo CC5, dos cargos em comissão).

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

CONSIDERANDO  que  a  Lei  Orgânica  do  Município  em seu  Artigo  58, 
Inciso III,  “c”,  atribui  à  Mesa Diretora  desta  Edilidade competência  para a  fixação da 
remuneração de seus servidores;

CONSIDERANDO  que o Regimento Interno desta Casa de Leis, letra “c”, 
Inciso  VI  do  artigo  251,  dispõe  que  a  fixação  de  remuneração  de  seus  servidores, 
observados os dispositivos constitucionais e orgânicos municipais, deva ser realizada por 
meio de Resolução;

CONSIDERANDO a  importância  dos  Assessores  Parlamentares  como 
intermediário do representante do povo no primeiro contato junto ao munícipe, bem como 
os relevantes trabalhos ordinários que realizam no exercício do mister;

 CONSIDERANDO que o atual  vencimento dos Assessores  Parlamentares, 
referência  CC9  criada  através  da  Resolução  nº.  003/2005,  encontra-se  aquém  da 
importância da função;

 CONSIDERANDO que as despesas da presente alteração de vencimento está 
em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial com o contido nos 
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artigos 18, “usque” 24 e o disposto no artigo 37 e seus incisos e no parágrafo 1º do artigo 
169 da Constituição Federal;

                    R E S O L V E :

Artigo 1° -  Fica alterado o código de referência do cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar.

Continua...

Resolução nº. 0072009 – Conclusão

 Parágrafo 1º - O código de referência do aludido cargo passa a ser o CC5, 
dos Cargos em Comissão. 

 Artigo 2º -  As despesas constantes com a execução da presente Resolução 
correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

 Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 4º - Ficam revogadas eventuais disposições em contrário. 

 Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 17 de fevereiro de 2009.

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
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        EVERALDO DA SILVA JULIO CESAR LEITE DA SILVA 
                 1º Secretário                                                            2º Secretário

 Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, publicada e 
afixada no Quadro de Editais, na mesma data supra. 

Juliana Leite da Silva
Diretora de Secretaria

Autoria: Mesa Diretora 
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