
or* 	 EST ADO DO PIAUf 

Amara Municipal de  São  Josè do Piaui-. PI  
PROJETO DE RESOLUQX0  Nit  01, DE 04 DE JUNHO DE 1.990. 

Dial& sobre a RemuneragEo do Prefeito, Vi-
ce-Prefeito e dos Vereadores. 

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE  SAO  JOSt DO MUI, ESTADO 
DO PIAUÍ, e 

CONSIDERhNDO que a Remuneraqao do Vereador do município 
de  So  Jos6 do  Piaui,  Estado do  Piaui,  6 a mais taixa, entre a re:14 
ggo dos municípios do mesmo :Porte da micro-regigo ee  para chegar ao 
reconhicimento, bem como, quejim faça justiça aos que produzem, trA 
balham incansavelmente e se dedicam as atividades pertinentes do po 
der pdblico do municipio, foi ouvidas opiniBes e discutidas em Ses-
ego extraordinária, conforme foi tomada as propostas de elevaçao da 
aludida remuneras/o, a saber, do Prefeito, Vice-Prefeito e do Verfc;A, 
dor; 

CONSIDERMDO o que dotermina o &rt. 29, inciso V,  Art.'  
37, inciso XI, ambos da Constituigrio Federal, promulgada em 05 de 
outubro de 1.988, o que disp8e o  Art.  31. partagrafo 22 da Constitul 
gio do Estado ao  Piaui,  promulgada em 05 de outubro de 1.989, e  Art.  
29, incisos XIX, XX, xxx, xxiI, xxua, xxlv, xxv, XXVI e XXVII, am- 

	

bos tia Lei Orgânica do municipio de Silo José do  Piaui,  Estado 	do 
Piauí promulgada em 05 de abril de 1.990, faz saber que a CAmara I  

Municipal aprovou e ela promulga a seguinte: 

REsoLugAos  

Art.  12  - Fixa A remuneraglo do Prefeito, Vice-Prefeito 

e dos Ve1:04.-6ores, obedecendo os seguintes crit4rios: 
- A atribuida ao Prefeito corresponderS: 

a) Subsidio... .••••..........s..... .CR081.000,00 
b) Representag10004. 64.0•.e....•.w..CR$54.000.00 

II 	- atribuida ao Vice-Profeito. * • • • • • •Ca$ 27 000,00  

III  - A atribuida ao Vereador correspondera: 

a) Parte fixa.. 0.46410.**0044,04,so• .....cr$20.100,00 

b) Parte Varittvel. ...4“0,04.••••••••••• ,CR$ 9.900,00 
IV -  A atribuida ao Presidente da Camara.CR$20.000,00  

Art,  22  - A parte VariSivei de que determina o Artigo 12, 

itens  III,  letra "bu  desta Resoluglo corresponder atte6s diárias 

CR$3.300,00 (tr&s mil e trezentos cruzeiros).  

Art.  32 Por Sessgo ExtraordinAria, o vereador percebe 
n 	 diArin citnrminaldia no mrfinn Irimmi-sh ummriats^2... 



ak.,7_ Azefi,  
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C 
X0 GABRI DE MO 
12  SECRETARIO 

EST ADO  DO PIAUI  

Camara  Municipal de são José do  Piaui-  PI  
Art,  42 . A ramuneraça0 de que tratacoArto 124, ftens 

Is  II. XII e rvil  desii Resolugleo0  oort reajustadi senaliTpe- 
lo Indica de innagio 	ou por 	iipeatica dó reajueto do ia-' 
lirio do trabalhador e. dar-se-at  concomitantemente ao reajuste dos 
Servidores público municipal e com  indices  nunca ruperior aos dei 
tes.  

Art.  52 .0 Os recurs°s para  taxer  face as despesas com 
a execuglo desta Resolugio. correrio por conta das Dotagems Orça-
mentirias fixadas no Orgamento do munidikpio.  

Art.  1,10 .0  Est*  ResoluVio entrari em vigor com efeitob 
retroativos a partir do is de junho corrente revogadas as dispo. 
gaea  on  contrario. 

Sala das Sessaes da Ornara manicipaa.  
di  1,990. 



Orden do Dias 

Ea 04 de  junho  de 1990  

Aprovada  ea 111 disounsio 

IA 04 de  junho  de 1990 

Annuc GABhIEL D OULA 

Aprovaaa am 20 diecuo; 

la 04 de juaho de 1990. 

ANTCeNIO GLaIEL DE YCITAA 
lg SEMETAIII0 

Aprovada em 3a e ultina discuscio 

In 04 de junho de 1990 

 

, 

..:alcaminIaa,..ise a Saaçio e 4frolva1gagio 

ra. 
04 de junho 4. 1990 

AiJTOTIO GABilIEL DE kOURA 
1' STLi0 

do Preidente  da  Gina 

 

14111cio2lo e ;raataip a seguinte ,Lesoluçao. 
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