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RESOLU�AO n2 01/2016 

Fixa os subsidies dos Vereadores da Camara Municipal de 
Penaforte, Estado do Ceara, para a legislatura 2017 /2020, e 
da outras providencias. 

O plenario da Camara Municipal de Penaforte, Estado do Ceara, aprovou, nos 
termos do arts. 29, inciso V, 37, inciso XI, 39, § 42, 150, inciso II, 153, inciso III, e § 22, 

inciso I, da Constituicao Federal, e art. 45, caput e Paragrafo Unico, da Lei Organica do 
Municipio de Penaforte, a Mesa Diretora sanciona e prmulga a seguinte Resolucao: 

Art. lQ - 0 subsfdio mensal dos Vereadores, para a legislatura 2017 /2020, fica 
fixado em parcela {mica no valor de R$ 4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta Reais) e 
sera dividido proporcionalmente ao numero de sess6es ordinarias realizadas em cada mes. 

§ 1 Q - Nao sofrera reducao proporcional do subsf dio a ausencia de materia a ser 
votada e a sessao nao realizacao par falta de quorum. 

§ 2Q - Durante o perfodo de recesso parlamentar sera devido aos Vereadores o 
subsfdio integral. 

Art. 2Q - Quando o Vereador for servidor municipal lotado em cargo efetivo, 
percebera o vencimento do cargo efetivo e o valor do subsf dio, haven do compatibilidade de 
horario, 

Art. 3Q - 0 subsfdio dos Vereadores esta limitado ao percentual de 20% (vinte 
par cento) do subsfdio dos Deputados Estaduais, de acordo com o artigo 29, inciso VI, letra "a" 
da Constituicao Federal, desde que o total da despesa nao ultrapasse a 5% da receita do 
municfpio (art. 29, VII, Constituicao Federal). 

Art. 4Q - Os subsfdios de que trata esta Lei serao reajustados, nas mesmas datas 
e nos mesmos indices em que for concedida a revisao geral da rernuneracao dos servidores 
municipais, conforme artigo 37, inciso X, da Constituicao Federal. 

Art. SQ - A Mesa Diretora, no inicio de cada ano exercicio, atraves de ato 
administrativo definindo os subsfdios dos Vereadores, em observancia do contido no art. 29- 
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A, § 1 Q, da Constituis;ao Federal, e art. 4Q, §§ 1 Q e 2Q, da Instrucao Normativa nQ 02/2000, do Tribunal de Contas dos Municfpios. 

Art. 6Q - As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta de dotacoes pr6prias do ors;amento e suplementadas quando necessario. 

2017. Art. 7Q - Este Projeto de Resolucao entrara em vigor no dia 01 de janeiro de 

Sala das Sess6es da Camara Municipal de Penaforte, Estado do Ceara, em 29 de setembro de 2016. 
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