
                  RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 001/2017 

“Dispõe sobre a disponibilidade, em 

caráter temporária, de uma sala junto às 

dependências da Câmara Municipal de 

Alto Araguaia - MT, e dá outras 

providências.” 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO 

ARAGUAIA, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e que lhe 

conferem o Regimento Interno, faz saber que o soberano plenário aprovou e ele 

promulga a presente resolução: 

Art. 1º - Fica autorizado ao Chefe do Poder Legislativo, a 

disponibilização de sala junto à atual sede da Câmara Municipal de Alto Araguaia 

- MT, para funcionamento, em caráter temporário, de um posto de atendimento da 

Receita Federal do Brasil e da Associação Comercial e Empresarial de Alto 

Araguaia. 

Parágrafo único. A disponibilidade disciplinada no caput, 

perdurará até a data de 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por igual 

período, a critério das partes, resguardado e demonstrado o Interesse Público, ou 

até que seja disponibilizada novas instalações para o funcionamento dos referidos 

órgãos. 

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão 

por conta dos órgãos referidos no artigo 1°, exceto nos casos em que se faça 

necessária a realização de manutenção da estrutura ou outros gastos com materiais 

de responsabilidade exclusiva do Poder Legislativo municipal.  

Art. 3° - A disponibilidade ora referida será mantida enquanto 

restarem atendidos os interesses do Município, sendo que os órgãos que tiverem 

recebido a referida sala, serão responsáveis por quaisquer ressarcimentos de 



prejuízos que, por ventura, possam ser causados pelos mesmos, quando no 

desenvolvimento das suas atividades; 

Parágrafo único.  O dano causado pelo servidor municipal 

que, por ventura, realize atividades junto às mesmas dependências, será apurado 

pelo órgão ao qual esteja a disposição, com a participação do Município em todas 

as suas fases. 

Art. 4° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ALTO ARAGUAIA, Estado do Mato Grosso, aos 23 (vinte e três) dias do mês 

de maio de 2017. 

 

JORGE ANTÔNIO DE MELO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 


