
PREJUDICADO
Sala das Sesses,

F. a ci 1.16 1rTT1a yashi
Presiden.ke

Geraldo I(rot'a
1R Vice-Presidente

Guilherme Gia
2.9. Vice-PresL

Antoni0"--8-5
1R Sec

.4011~-	 t. r	 b'

.:;1: n:::r•	 :i. o

• .

•
•.• •

W:~0

LIDO HOJE

AS COMISSÕES DE:	 1	 02 — PDL

,,92.42.21E-wic_1/4.i.Jsrswag;r DE DECRETO LEGISLATIVC.L 	 02-0065/92-2

_ rt-v.e

Dispe sobre a fixaç'ão da remuneraç'ão e da
verba de representaço do Prefeito e do Vi-
ce-Prefeito do Município de S'ão Paulo, e dá
outras providências.

•ICIPAL DE S .a PAULO DECRETA:
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Art. 1R - O valor da remuneraç'ão mensal do Prefeito do Mu-
nicípio de S'ão Paulo, a partir de 1R de janeiro de 1993 7 corres-
p onderá a •5Z (setenta e cinco por cento) da remuneraç'ão estabale-
cicia, em espécie,para os Deputados à Assembléia Legislativa do Es-
tado de S'ão Paulo.

Parágrafo único - A remuneraç'ão do Vice-Prefeito corres-
ponderá à metade do valor fixado para o Prefeito.

Art. 2R - Ao Prefeito e ao Vice-Prefeito do Município de
S'ão Paulo é devida verba de representaç'ão que, a partir de 11 de
janeiro de 1993 7 corres p onderá a 1/3 (um terço) do maior por eles
percOido a título de remuner'aç'ão, na forma prevista no artigo 1R
e seu parágrafo.

Art. 3R - As despesas decorrentes deste Decreto Legislati-
vo correr'ão à conta das dota0es orçamentárias prprias, suplemen-
tadas se necessário.

Art. 4R - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na da-
ta de sua publicaç'ão, produzindo efeitos a partir de 151 de janeiro
de 1993.

Art. 5R - Revogam-se as disposiçes em contrário.
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JUSTIFICATIVA

A fixaç'âo do valor da remuneraç"ão do Prefeito e do seu Vi-
ce nesta legislatura, para viger na subseqaente, decorre da apli-
caç'ão de dispositivos constitucionais.

A Lei Orgânica do Município estabelece que o Poder Legis-
lativo deverá fixar essa remuneraç"ão até 30 (trinta) dias antes
das eleiçiNes municipais para a Câmara Municipal.

A base de cálculo é o valor da remuneraç"ão estabelecida,
por idntico título, para Deputados Estaduais. Remuneraç'ão é um
conceito global e tem natureza alimentar.

Note-se que a verba de representaç"ão, também prevista no
projeto, tem natureza 1ndenizat6ria e n'ão se confunde 011 	 remu-

) a
neraç'âo. A verba de representaço visa indenizar gasteA inerentes
e específicos da funç'ão de Chefia do Poder Executivo.
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