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ATO DA MESA No 001/97 

Dispõe sobre a regulamentação do valor da remuneração 
de subsídios dos Srs. Vereadores para o exercício de 1997). 

A Mesa da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE 

Artigo 1 o - Fica estimado o subsídio dos Senhores Vereadores no 
valor de R$ 1. 9 51 ,92, conforme a Lei Orçamentaria N° 85 5 de 19 de Dezembro de 1996. 

Artigo 2° - Este Ato regulamenta o Parágrafo único do Artigo 1 o 

da Resolução n° 002/96 de 03 de Setembro de 1996. 

Artigo 3° - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogados as disposições em contrario. 

02 de janeiro de 1997. 

DON 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal, e afixado no 
local de costume, na mesma data supra. 

MARIA RAQUEL DE FARIA 
Diretora de Secretaria 



-

- ·--....... -... ,.- ......... """" r "" 11 I' 11 I 111 

Rua João José Guimarães, s/nº- Centro - CEP 08940-000 ~ Biritiba Mirim~ SP 
Fone/Fax : (011) 462-1388 

MIRIM PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/96 

PROTOCOLADO SOB 
Que dispÕe sobre a fixação da 

-
N: 0 5 0 

Em~3 de 19~ 

remuneraçao dos Srs .Vereadores para 

a Legislatura de 1977 ao ano 2 . 000 

e dá outras providências 

A CÂMARA KJNICIP.AL DE BIRITIBA MIRIM RESOLVE: -

-Artigo 1 º :- A rerrn.meraçao mensal dos Senhores Vereadores 

da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, na prÓxima LegisJatura que iniciar

-se-á em lº de Janeiro de 1.997 será de 5%( cinco por cento ) do total 

da arrecadação municipal no respectivo exercicio . 

Parágrafo Único: - Em 1º de janeiro de cada ano , a Mesa 

da C~ara fixará por Ato, o valor da rerrn.meração dos Srs . Vereadores 

para exercicio em curso, tomando por base a previsão orçamentária da 

Receita do periodo . Nos meses subsequentes, a Contadoria da câmara 

fará o acompanhamento da evolução da Receita, através dos Balancêtes 

Mensais enviados pelo Executivo, podendo proceder ao aumento ou diminuição 

da remuneração , para compatibilizá- la com o efetivamente praticado, 

sempre respeitando o limite constitucional de 5% da Receita Municipal . 

carrpreend9lt Artigo 2º : - -A remuneraçao dos Vereadores 

I PARTE FIXA, correspondente a 5ry~ (cinquenta por 

cento)do total da remuneração , sendo sempre devida ao Vereador; 

II - PARTE VARIÁVEL, composta do remanescente, corresponden 

do ao efetivo comparecimento do Vereador as Sessões Ordinárias, sendo 

que, em caso de falta ou não participação nas votações e trabaThos 

da Sessão , deduzir- se-á a importancia correspondente . 

-Artigo 3º:- Nos meses de recesso a remuneraçao do Vereador 

será devida sempre na totalidade , acrescida do montante relativo ás 
Sessões Extraodinárias que houverem; 

Artigo 4º :- A rerrn.meração de cada Sessão Extraordinária 

será equivalente a 1/4 um quarto ) da somatÓria da PARTE VARIÁVEL 

das SessÕes Ordinárias; 

A:rtigo ~ .JÕmE>nte serÉl re.mllnPrR<iél urna (1) Sess8o F..xtr8orrli 
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Artigo 5º :- Somente sera remunerada uma (1) Sessão Extraordi 

- nária por dia e , no máximo quatro (4) por mês. 

Artigo 6º :- Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal fica 

assegurada Verba de Representação mensal equivalente a 50J;b ( cinquenta 

por cento ) da remuneração devida ao Vereador no r espectivo mês ; 

Artigo 7 º :- As despesas decorrentes desta Resolução, 

correrão à conta das verbas prÓprias constantes do Orçamento ent ão 

vigente ; 

Artigo 8º :- Esta RESOLUÇÂO entrara em vigor na data 

de sua publicação, produzindo seus jurldlcos e J.ego.ls ef eitos a part ir 

do dia 1º (primeiro) de Janeiro do ano de l. 997 , f i cando revogadas 

as demais disposiçÕes em contrário. 

Gabinête da Presidência, em 28 de AgÔsto/ de l. 996 .-

ra câmara 
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