
RESOLUÇÃO Nº 004/2011

(Dispõe sobre a concessão de Auxílio Alimentação 
aos  servidores  públicos  municipais  da  Câmara 
Municipal  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras 
providências).

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim,  exceto  os  inativos,  o  Auxílio  Alimentação,  mensalmente,  no  valor  de  R$ 
150,00 (cento e cinqüenta reais).

Art. 2º - Somente terá direito ao Auxílio Alimentação, de que trata o 
artigo anterior, os servidores, enquadrados nas seguintes referências e símbolos:

a) Referências – Nível I (um) até XIII (treze)
b) Símbolos CC4 até CC9.    

Art. 3º - O benefício nos termos do artigo 1º, não será incorporado aos 
vencimentos dos servidores beneficiados e será concedido através de crédito em folha 
de  pagamento  ou  através  de  ticket´s  ou  cartão  de  vale  alimentação,  emitido  por 
empresa que atua nesse ramo de atividade e de fácil aceitação no comércio local.

Parágrafo único: Não terão direito ao auxílio alimentação os servidores 
afastados pelos seguintes motivos:

a) Afastamento para tratar de assuntos particulares
b) Afastamento para  atividades Políticas  de  acordo com a Legislação 

Eleitoral
c) Afastamento para o Exercício de Mandato Eletivo.

Art. 4º - As despesas constantes com a execução da presente Resolução 
correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art.  5º -  Esta  Resolução  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação, 
retroagindo todos os seus efeitos à 1º de junho de 2011, revogadas em especiais as 
Resoluções nºs. 014/2006, de 17 de abril de 2006 e 002/2007, de 07 de março de 2007 
e as demais disposições em contrário, 
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Câmara Municipal de Biritiba Mirim, em 28 de junho de 2011.

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA
Presidente da Câmara

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA      VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
                        1º Secretário                                                 2º Secretário

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

Madalena Rodrigues de Moraes
Diretora de Secretaria
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