
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANA

PERNAMBUCO 

CASA JOSÉ PINTO DK ABREU

DECRETO-LEGISUTIVO N° 010 / 96.

E M E N T A Dispoe sobre a fixação da remu

neração do Prefeito e Vice-Pre- 

feito do Município de Goiana, para o 

quatriênio de 1997/2000 e dá outras pro

vidências»

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MJNICIPAL DE GOIANA, ESTADO DE PERNAMBUCO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E COM LASTRO NO ART.86 DO RE3IMENT0 INTERNO, INCISO I I ,  

PAZ SABER 9JE A CÂMARA APROVOU E ELE PROMULGA 0 SEGUINTE DECRETO-LEGISLATIVO.

Art.l® - Fica fixada em R$.10.000,00 (dez mil reais), a remuneração 

mensal do Prefeito Municipal de Goiana, a tomar posse em 1B de janeiro de 1997.

PARÁGRAFO-lÍNICO:- A remuneração de que trata o caput deste artigo , 

será dividido em Subsídio e Representação, assim distribuida:

a) - Subsídios- R$.5*000,00 (Cinco mil reais).

b) - Representação*- RS.5.000,00 (Cinco mil reais).

Art.2® - Pica fixada em Rg.5.000,00 (Cinco mil reais), a represent^ 

ção atribuida ao Vioe-Prefeito do Município de Goiana, a ser empossada em 1B de 

janeiro de 1997«

Art.3fl - Os valores fixados neste Deereto-Legislativo, serão atuali 

zados, pela variação do IGBí, em 1° de janeiro de 1997*

PARlGRAFO-lÍNICOí- A atualização de que cuida o caput deste artigo , 

efetivar-se-á por ATO da Comissão Executiva, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 

publicação do IGPH da Fundação Getulio Vargas.

Art.4® - As remunerações fixadas por este Deoreto-Legislativo, serão 

corrigidas na mesma época e na mespa proporção dos reajustes salariais concedidos 

aos servidores públicos municipais; mesmo que a concessão de reajuste não alcance 

todas as classes de servidores, o que beneficie, apenas, quaisquer delas, indivi

dualmente.
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Art.58 - Fica a Comissão Executiva da Câmara Municipal de Goia

na autorizada a proceder, através de ATO seu, os reajustes da remuneração dc 

Prefeito e da representação do Vioe-Prefeito, a partir de 1° de fevereiro de

1997.

Art*6B - As despesas decorrentes da execução do presente Decre

to Legislativo, correrão por conta dos recursos orçamentários apropriados, a 

partir do exercício financeiro de 1997» e serão classificadas no Gabinete do Pre 

feito, em 3»1»1«1*- Pessoal Civil*

Art«7fl - 0 presente Decreto-Legislativo entra em vigor na data 

de sua ixiblicação, produzindo os seus efeitos a partir de ls de janeiro de 1997» 

e revoga as disposições em contrário»

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Goiana,


	CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANA

	CÂMARAMUNICIPAL DE GO/ANA


