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* DECRETO-LEGISLATIVO N~ 001/96 * 

(Que dlspOe sobre a fixação dos subs(dlos 
e verba de Representação do Sr. Prefeito 
Municipal, para a Legislatura de 1997 a 
2000 e dá outras providências.> 

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIR IM, 
usando das atribuições que lhe sao confer i das por Lei; 

F A Z s A B E R, que a camara Municipal 
O E C R E T A: -

Artigo 1~:- os subsfdlos do Prefeito 
de Blrltlba Mirim, eleito para a Legislatura do ano de 
ano 2000, corresponderá a Trinta e Quatro por cento 
remuneração em espécie mensalmente recebida pelos 
Federais; 

Municipal 
1997 ao 

(3~"A!) da 
Deputados 

Parágrafo Primeiro:- o valor em espécie 
relativo aos subsrdtos do Prefeito, será expresso em reais, 
através de Ato Administrativo próprio, em 1Q de Janeiro de 1997 e 
sempre que nouver alteração da remuneração em espécie, paga aos 
Srs. Deputados Federais. 

Parágrafo Segundo:- o Valor da verba de 
Representação do Sr. Prefeito, corresponderá a 2/3 (dois terço~ 

da remuneraçao flx:::l::•t:n~~tl:o~erba de Representação do s ~1 .~~(: VIce - Prefeito, corresponderá a 2/3 (dois terços) da remuneraçã~'' 
fixada no artigo primeiro deste Decreto Legislativo; 

Artigo 3~:- No caso de 1 lcença do Prefeito, nos 
termos e casos previstos na Lei orgânica do Munlcfplo, o VIce
Prefeito ou o substituto legal receberá a trtulo de Remuneração e 
Verba de Representação, o valor proporcional referente à fração 
correspondente ao trigésimo relativo ao perfodo em que 
permanecer no exercrcto do cargo de Prefeito Municipal; 

Artigo 4~:- As despesas com a execução deste 
Decreto - Legislativo correrão à conta das dotações orçamentária s 
próprias do Poder Executivo, constantes do orçamento em vigor ; 

continua . .. 
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<cont. Decreto Legislativo D01/96) 

Artigo 5~:- Este Decreto-Legislativo entrará em 
vigor na data de publlcaç~o, surtindo seus efeitos a partir de 1~ 
(primeiro> de Janeiro de 1997, ficando revogadas as disposições 
em contrario. 

setembro de 1996 . 
camara Muntctpat de Blrltlba Mirim, em 03 de 

I 
(I JL /~ J ~OS OA ~VA I~HO 

r-\ ~ Pr. Sldente da Câmara 

( \ o o o 
\} ~~ 

OONIZETt ASS(. S~ S QU 
1~ sMet r IVE IRA 

Registrado e Publicado na secretaria d camara 
MunI c I paI, e afIxado no I oca 1 de costume na mesma data supra. 

MADALENA R~S DE MORAES 

~~r~xora de Secretari a- Substituta 
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