
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº. 027/2006 
 

(Dispõe sobre os valores das diárias concedidas aos 

servidores públicos municipais ocupantes do cargo 

efetivo de motoristas pertencentes ao Quadro de 

Pessoal da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, bem 

como aos servidores disponibilizados a prestarem 

serviços na função de motorista junto a este órgão, e 

dá outras providências). 

 

   A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas 

atribuições legais, na forma dos Artigos 121 a 123 da Lei Complementar nº. 07, de 10 de 

dezembro de 2004; 

 

RESOLVE: 

 

   Artigo 1º - Os valores das diárias concedidas aos servidores públicos 

municipais ocupantes do cargo efetivo de Motorista pertencente ao Quadro de Pessoal da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, bem como os disponibilizados a prestarem serviços 

na função de motorista junto a este órgão, ficam fixados da seguinte forma: 

 

   I – Municípios pertencentes à região do Alto Tietê: R$ 10,00 (dez reais); 
 
  II – Municípios fora e dentro da Grande São Paulo e interior: R$ 40,00 
(quarenta reais); 
 

  Artigo 2º - Os valores das diárias previstas nesta Resolução serão 

reajustadas nos mesmos percentuais e datas dos reajustes gerais dos vencimentos do 

funcionalismo municipal.  

 

   Artigo 3º - Na hipótese do servidor exercer suas funções em dois ou mais 

municípios que lhe dão direito a receber diária, o pagamento será feito com base em 

apenas uma diária, respeitando-se a região visitada, sendo que o servidor será 

contemplado com a diária de maior valor quando visitar mais de uma das regiões 

previstas no Artigo 1º.  
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   Artigo 4º - Será acrescido em 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da 

diária, quando o deslocamento for feito com condução particular ou própria do servidor.  

 
   Artigo 5º - As despesas constantes com a execução da presente Resolução 

correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente.   

 

  Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com 

seus efeitos a retroagir à 1º de setembro de 2006, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

   Plenário da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, em 03 de outubro de 

2006. 
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