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2.30/200! 5. 
De 20 de Setembro de 2000. 

"Fixa subsídios para os detentores de mandato eletivo do 
Le. sladvo e do Executivo, para a próxima legislatura" 

PT:TISON 	MATUSII:MA, Prefeito do Município de 
Nova Ca:rrã Paulista, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições :cais, 

-T-7) 

sanciona e promulga a seguinte 
que a Câmara Municipal aprovou e ele 

-ligo 1°) — O subsidio mensal do Prefeito e do Vice-
Prefeito, em parcela única, será de .R$ 4.30'3,00 (quatro mil e oitocentos reais) e de R$ 
800,00 (oitocentos reais), respeetivamente. 

Artigo 2°) — O subsídio mensal dos Vereadores, em parcela 
única, será de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais). 

lo - O Vereador no exercício do cargo de Presidente da 
Câmara, terá subsídio diferenciado, e será d.e 	729,00 (setecentos e vinte e nove reais), 
também em parcela única. 

§ 20  - O Vereador rue deixar de comparecer à Sessão ou, 
comparecendo, não participar das votações plerEsias se houver, terá descontado 50% 
(cinqüenta pe..c cento), calculado sobre o valor de que trata o caput deste artigo. 

§ 30  - Para fins de recebimento de subsídio integral, 
considerar-se-á como se em efetivo exercício estivesse o Vereador licenciado por moléstia 
e para desempenhar missões temporárias de caráter ce:tural ou de interesse do Município 
devidamente comprovado. 

Atrigo  3°) — As sessões extraordinárias não serão 
remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público. 

lertigó 4°) — Os subsídios de que trata esta Lei serão revisados 
anualmente, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 

le,:ego 5° - 	despesas decorrentes com a execeção da 
presente Lei, onerarão as (lotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário. 
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Artigo 6° - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de Janeiro 
de 2.001, revogadas as disposições em contrário. 

Setembro de 2000. 
Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 20 de 

/ 
NELSO IGI TUSHIMA 

feito Municipal 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na 
imprensa local. 
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