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-T montadas -

ATO DA MESA DE N9 06/84

Mesa da Câmara dos Vereadores do Municí

pio de Montadas, no uso de suas atribui
ções,

RESOLVE

Artigo 19 - Fica atualizada para Cr$ 180.293,00 (cen

to e oitenta mil, duzentos e noventa e três cruzeiros), a remuneraçãomen
sal de Vereador que esteja em pleno gozo de suas funções.
§ 19 A remuneração de que trata o caput deste artigo
V

ê dividida em parte fixa e variável, sendo a fixa de Cr$ 90.146,00 (no venta mil, cento e quarenta e seis cruzeiros), e a variavel de igual va
lor.

§ 29 - A parte variável corresponde ao compareciraento efetivo do Vereador ãs sessões e ã participação nas votações.

Artigo 29 - Revogadas as disposições em contrário,e£
te ato entra em vigor a partir de 19 de julho de 1984.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS, em 03 de
de agosto de 1984.
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EiTADO DA fARA!?^

GAMARA MUNiC»PAL DE V
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MONTADAS -

ATO DA MESA DE N9 06/84

Mesa da Câmara dos Vereadores do Munic^
pio de Montadas, no uso de suas atribui^
ções,

RESOLVE

Artigo 19 - Fica atualizada para Cr$ 180.293,00 Ccen
to e oitenta mil, duzentos e noventa e três cruzeiros), a remuneraçãomen
sal de Vereador que esteja em pleno gozo de suas funções.
§ 19 A remuneração de que trata o caput deste artigo

ê dividida em parte fixa e variãvel, sendo a fixa de Cr$ 90.146,00 (no venta mil, cento e quarenta e seis cruzeiros), e a variável de igual va
lor.

§ 29 - A parte variável corresponde ao con^arecimento efetivo do Vereador ãs sessões e ã participação nas votações.

Artigo 29 - Revogadas as disposições em contrário,e£
te ato entra em vigor a partir de 19 de julho de 1984.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS, em 03 de
de agosto de 1984.
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