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RESOLUÇÃO DE MESA N° 001, DE 05 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre as regras internas desta Casa
Legislativa

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, no exercício
das atribuições legais que lhe confere o art. 26 do Regimento Interno,
RESOLVE decretar a seguinte Resolução de Mesa.

Art. 1°. O estacionamento da Câmara Municipal se destina exclusivamente a
servidores e vereadores e fica restrito ao horário de expediente.

Art. 2°. O acesso do público nas dependências da Câmara Municipal fica
restrito á recepção, destinando-se o acesso lateral apenas a veículos de
servidores e vereadores.

Art. 3°. A permanência de servidores e vereadores nas dependências da
Câmara Municipal fica restrita ao horário de expediente e/ou das sessões,
salvo mediante autorização.

Art. 4°. A realização de almoços por parte de servidores e vereadores fica
restrita ao almoxarifado e depende de prévia autorização, sendo que, após seu
uso, exige-se a limpeza do local e dos objetos, ficando vedado o uso da
cozinha do setor administrativo para esse fim.

Art. 5°. O público só pode transitar pelos corredores da Câmara Municipal
acompanhado de servidor e/ou vereador.

Art. 6°. O acesso de familiares de vereadores e servidores é permitido, desde
que não atrapalhe o normal.andamento dos trabalhos e serviços da Câmara
Municipal.

Art. 7°. O uso do patrimônio da Câmara Municipal (telefones, computadores,
copiadoras, por exemplo) fica restrito a servidores e vereadores.

Art. 8°. O acesso ao seto,r ádministrativo, inclusive" banheiros, fica restrito a
servidores e vereadores.

Art. 9°. É obrigatório o uso de crachás por parte dos servidores da Câmara
Municipal no horário de expediente e no horário das sessões.

Art. 10. Cópias desta Resolução de Mesa deverão ficar disponíveis (em local
visível) em cada Gabinete.
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Art. 11. Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

IRA

DANIEL WEBER
2?Secretário

Sala de Reuniões da Câmara Municipalde Carazinho, Estado do Rio Grande
do Sul, em Op de janeiro de 201 T.

-/Ei~J:...DE ~NO
~ Presidente

LU8~LLOPES
2° Vicê-Presidente
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