
RESOLUÇÃO N.º 010/2009

(Dispõe  sobre  a  utilização  do(s) 
veiculo(s)  oficial(is)  da  Câmara 
Municipal  de Biritiba Mirim, revoga 
as  Resoluções  nº.  025/2006  e 
003/2008,  e dá outras providências).

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

CONSIDERANDO a  necessidade  de  melhor  adequar  o  uso  do(s) 
veiculo(s) desta Casa de Leis,

 CONSIDERANDO ainda, que a Mesa Diretora da Câmara Municipal 
pretenda  incorporar  no  corrente  Exercício,  mais  01  (um)  veículo  ao  seu 
patrimônio, em face da imperiosa necessidade de atendimento e melhor andamento 
aos trabalhos dos senhores Vereadores deste município, uma vez que possui apenas 
um único veículo oficial para atender aos senhores Vereadores e funcionários desta 
Casa é que:

RESOLVE:

Artigo  1º  - O  veículo  oficial  pertencente  à  Câmara  Municipal  de 
Biritiba  Mirim  será  de  uso  da   Presidência,  das  Comissões  Permanentes, 
Vereadores e os funcionários, para uso exclusivo a serviço desta Casa de Leis. 

Parágrafo Único – O veículo que por ventura vier a ser adquirido por 
esta Casa de Leis, atenderá aos princípios descritos no caput deste artigo.

Artigo 2º -  Para o uso é necessário à solicitação através da ficha de 
controle  pelo  interessado,  vereador  ou  funcionário  indicando  o  destino,  com 
autorização do Presidente.
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Artigo  3º  -  O  Abastecimento,  lubrificação,  lavagem e  gastos  para 
locomoção do(s) veiculo(s)  será feita através de requisição, com autorização do 
Presidente.

Continua...

RESOLUÇÃO Nº. 010/2009 – Conclusão

Parágrafo  Único  – A despesa com abastecimento  do(s)  veículo(s) 
citada no  caput  deste Artigo será, mensalmente,  o equivalente até 1.200 (mil  e 
duzentos)  litros  de  combustível  do  tipo  álcool  e,  400  (quatrocentos)  litros  de 
combustível  do  tipo  gasolina,  sendo  o  abastecimento  feito  de  acordo  com  a 
necessidade das viagens realizadas, não ultrapassando o limite acima estabelecido.

Artigo 4º - As despesas constantes com a execução desta Resolução 
correrão  a  conta  da  dotação  própria  dos  orçamentos  vigente  e  vindouro, 
suplementadas  se  necessário,  e  não  comprometem  a  dotação  orçamentária 
conforme demonstra o relatório de impacto financeiro.

Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial as Resoluções nº.s  025/2006 e 
003/2008.

CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, em 14 de maio 
de 2009.

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
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Presidente da Câmara

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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