
RESOLUÇÃO Nº.  024/2006

(Dispõe sobre a criação de  convênio entre a  Câmara 
Municipal e escola de informática para atualização do 
endereço  eletrônico  desta  Casa  de  Leis  e  dá  outras 
providências)

CONSIDERANDO a necessidade de inserção no endereço eletrônico desta 
Casa de Leis das Atas de todas as Sessões realizadas até o presente momento;

CONSIDERANDO a disponibilidade de alunos de curso de informática em 
realizar os trabalhos necessários para complementação do endereço eletrônico da 
Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que  tal  evento  permitirá  também  a  qualificação 
profissional dos alunos de informática para melhor consecução de seus serviços;

A CÂMARA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições; resolve:

Artigo 1º -  Fica criado o convênio entre a  Câmara Municipal  de Biritiba 
Mirim e Net Computer Escola de Informática, devidamente inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º  02.646.778/0001, com sede na Rua Francisco Ferreira Lopes,  n.º  258, 
Centro – Biritiba Mirim; para disponibilizar alunos para atualização do endereço 
eletrônico desta Casa.

Artigo  2º  -  O  convênio  consistirá  na  disponibilização;  por  parte  da  Net 
Computer  de  alunos  que  possam  colaborar  com  o  trabalho  de  atualização  do 
endereço eletrônico da Câmara Municipal.
Parágrafo único – O trabalho a ser realizado pelos alunos a serem cedidos pela 
escola será em caráter voluntário, e não gera vínculo trabalhista ou a presunção de 
existência de atividade laborativa remunerada, sendo meramente complementar aos 
ensinos da escola.

Artigo  3º  -  Os  trabalhos  serão  realizados  nas  dependências  da  Câmara 
Municipal, sob a orientação de um professor da escola e um funcionário da Casa.

Artigo  4º  -  Os  alunos,  ao  término  de  cada  ciclo  de  trabalho,  receberão 
certificados  que  informaram  que  realizaram  serviço  voluntário  junto  à  Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim.

Artigo 5º - As despesas constantes da presente resolução correrão por conta 
da dotação constante no orçamento vigente, revogadas as disposições em contrário.



CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 01 de setembro de 2006.

REINALDO PEREIRA
       PRESIDENTE

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR       FERNANDO HENRIQUE BOLANHO
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