
Câmara Municipal de Jaauariúna
Estado de São Paulo

PORTARIA NO 008/2014

Fixa a cota de fotocóoias e o número de

franauias oostais mensais e outros a serem
destinadas aos Vereadores

ALFREDO CHIAVEGATO NETO, Presidente da Câmara Municipalde

Jaguariúna, Estado de Sáo Paulo, etc... no uso das atribuições que Ihe são conferidas por

lei, ex-vi do disposto no art. 31, inciso 11, da Lei Orgânica do Município,'''\

RESOLVE

Art. lo. O número máximo mensal de franquias de correspondência

expedida pelos Vereadores é fixado em 100 (cem), relativos à carta comum de 20 (vinte)
gramas, não cumulativas.

Parágrafo único -- A Câmara Municipal providenciará, mensalmente, a

aquisição na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -- ECT, de 100 (cem) unidades

de selos de R$ 0,60 (sessenta centavos), correspondentes à carta comum de 20 (vinte
gramas), para cada Vereador, mediante requerimento no Departamento Administrativo e
Financeiro até o dia 10 de cada mês

Art. 2o. A cota mensalde fotocópia, para cada Vereador, é fixada em 250

(duzentas e cinqüenta), não cumulativa no caso de não ser utilizado no mês o número
máximo aqui fixado.

Parágrafo único - Para a utilização das máquinas fotocopiadoras, será

dada prioridade aos serviços internos da Câmara Municipal.

Art. 3'. O número máximo mensal de folhas de sulfite para cada
Gabinete será de 100 (cem) folhas, mediante requisição até o dia 10 de cada mês

Art. 4o. As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta da
dotação própria do orçamento da Câmara Municipal, nas rubricas 33.90.39 - Outros
Serviços e Encargos e 33.90.30.000 - Materialde Consumo.

⑩
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Art. 5a. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a lo de janeiro de 2014.

Presidência da Câmara Municipalde Jaguariúna, 9 de janeiro de 20.}e;m»ll-..

⑧'' Presidente

/

da portaria da Câmara Municipal.
Registrado na Secretaria e afixado na mesma data, no quadro de avisos

DÍteto Geral \


