
RESOLUÇÃO Nº. 009/2008

(Dispõe  sobre  a  constituição  de  Comissão 
Especial  de  Avaliação  de  bens  móveis 
pertencentes à Câmara Municipal  de Biritiba 
Mirim, e dá outras providências).

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

 Considerando que,  foram adquiridos novos bens móveis  à  Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim para substituir àqueles que já estavam obsoletos e em 
desuso e  que precisam ser avaliados e inventariados, é que 
 

RESOLVE:

 Artigo 1º - Fica constituída uma Comissão Especial de Avaliação para 
avaliar os bens móveis pertencentes à Câmara Municipal de Biritiba Mirim, àqueles 
incorporados ao Patrimônio desta Casa.

 Artigo 2º - A Comissão será composta por 01 (um) Vereador, pela 
responsável  pelo  patrimônio  e  por  01  (um)  servidor  público  municipal  efetivo, 
pertencente  ao  Quadro  de  funcionários  da  Câmara  Municipal,  sendo  assim 
composta:

Presidente: Servidora Pública Municipal - Marlene Maria de Paula
Relator: Vereador - Marcelo Silveira Mistroni
Membro:  Responsável pelo patrimônio - Neusa Maria de Souza Garcia 
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Resolução nº. 009/2008 – Conclusão

Artigo 3º - A Comissão, no uso de suas atribuições, terá acesso a todos 
os  bens  móveis  que  compõe  ao  patrimônio  desta  Casa  de  Leis,  e  seu  trabalho 
compreenderá  no  inventário,  bem como  a  sua  avaliação,  mediante  pesquisa  de 
mercado e comercial. 

Artigo  4º  - O  prazo  para  conclusão  e  entrega  dos  trabalhos  de 
inventário  e  avaliação  é  de  30  (trinta)  dias,  prorrogáveis  por  igual  período,  se 
necessário.

 Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 Câmara Municipal de Biritiba Mirim, em 18 de novembro de 2008.

ERICA DE QUEIROZ
Presidente da Câmara

MARCELO SILVEIRA MISTRONI         JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
                 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
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