
Câmara Ovíunicipal de !Biritiba Ovíirim 
O MAIS NOVO MUNICIPIO DO ALTO TIETJ::: 

ESTADO DE SÃO PAULO ---
- DECRETO LEGISLATIVO nº 002/82 -

(Que Fixa o subsidio do Prefeito e a 

verba de Representação do Prefeito 

e Vi ce-Prefeito Municipal para para 

a Legislatura 1983/1988). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM DECRETA : 

Artigo 12:- A partir de 1º de Fevereiro de 198l, 

os subsidies do Prefeito Municipal de Biritiba Mirim, serão

de Cr$ 205.200,00 (duzentos e cinco mil e duzentos cruzeiros) 

Parágrafo unico:- Em novembro de 1983, os subsi 

dios serão majorados na mesma proporção do 1ndice do INPC. / 

que vier a ser fixado pelo Governo Federal. Nos demais anos, 

1984, 1985, 1986, 1987 é 1988, os subsidies serão reajustados 

sempre nomes de Novembro, pelo indíce do I NPC., ou outro in_ 

díce que venh~a ser inst ituido pelo Governo Federal, para os 

reajustamentos do salário minimo; 

Artigo 22:- A verba de representação do Sr.Pre 

feito, será sempre equivalente a 2/3 (doi s te~ços) do valor ' 

fixado para os subsidios, ficando fixada em Cr$ 136.800,00 

(cento e trinta e seis mil e oitocentos cruzeiros) para viger 

a partir de 12 de Fevereiro de 1983. 

Artigo 3º:- A verba de representação do Sr.Vice

Prefeito, será equiv~lente a 5Cfo (cinquenta por cento) do va_ 

lor fixado para a verba de representação do Sr.Prefeito Muni_ 

cipal, ficando fixada em Cr$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e 

quatrocentos cruzeiros ) , para viger a partir de 12 de Fevere 

iro de 1983. 

Artigo 4º:- As despesas decorrentes da execução 

deste Decreto-Legislativo, correrão à conta das verbas pr6pri 

as constantes do Orçamento Municipal; 
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Câmara Ov'Cunicipal de !Bicitiba Ov'Cicim 
O MAIS NOVO MUNICIPIO DO ALTO TIETÊ 

E S TAD O D E S ÃO PAULO --
DECRETO LEGISLATIVO nQ 002(82 - (conclusão) 

Artigo 5º:- Este Decreto-Legislativo entrará

em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrario. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim, em 10 de novembro de 1982. 

HEI 
da Câmara 

BENEUITO FREITAS 

12 Secretário 

-
OSUALDO DE OLIVEIRA SILVA 

22 Secretário 


