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RESOLUÇÃO Nº. 028/2006  
 

(Dispõe sobre a criação de 01 (um) cargo 
de Escriturário no quadro de pessoal 
permanente da Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim, e dá outras 
providências.) 

 
 
   A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei; 
 
   CONSIDERANDO, que a Lei Orgânica do Município em seu artigo 39, 
inciso IX determina a criação, alteração e extinção de cargos públicos e fixação de 
suas respectivas remunerações; 
 
  CONSIDERANDO, que o Regimento Interno desta Casa de Leis, letra 
“B” e “C” inciso VI do artigo 251, dispõe como instrumento legal a criação, 
transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, bem como 
para a fixação de remuneração de seus servidores, observados os dispositivos 
constitucionais e orgânicos municipais, é que; 
 
  RESOLVE: 
  
  Artigo 1º - Fica criado no Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria 
da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, o seguinte cargo:  

 
Nomenclatura Quantidade Referência Requisito 

 
ESCRITURÁRIO 

 
01 (um) 

 
VIII-A 

Ensino Médio Completo 
e Noções de Informática 

 
 
   Parágrafo Único – O cargo criado no caput deste Artigo será preenchido 
através de concurso público.  

Continua... 
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Resolução nº. 028/2006 – Conclusão 

 
Artigo 2º - As atribuições para as funções inerentes ao cargo ora criado, 

estão fixadas no Ato da Mesa nº. 013/2003. 
 

  Artigo 3º - As despesas decorrentes com a execução da presente 
Resolução, correrão a conta das verbas próprias constantes do orçamento em vigor.  
 
   Artigo 4º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
   CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, em 24 de outubro 
de 2006. 
 
 

REINALDO PEREIRA 
Presidente da Câmara 

 
 

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR  FERNANDO HENRIQUE BOLANHO 
                1. º Secretário                                      2.º Secretário 
 
  Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim e afixada no Quadro de Editais, na mesma data supra.  
 
 

Juliana Leite da Silva 

Diretora de Secretaria 


