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Camara Municipal de Penaforte 
RESOLU�AO N Q, 001/2020 

Fixa os subsidios dos vereadores da Camara 
Municipal de Penaforte, Estado do Ceara, para a 
legislatura 2021/2024, e da outras provide 
SEGUINTE RESOLUc;AO: 

A Mesa Diretora do Poder Legislativo de Penaforte, estado do Ceara, faz saber 
que submeteu ao plenario o seguinte projeto de Resolucao: 

Art. 1 Q - 0 subsidio mensal dos vereadores para a legislatura 2021/2024, fica 
fixado em parcelas unica no valor de 5.064,00 ( cinco mil e sessenta e quatro reais) e 
sera dividido proporcionalmente ao numero de sess6es ordinarias realizadas e cada 
mes. 

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

§ 2Q - durante o periodo de recesso parlamentar sera devido aos vereadores o 
subsidio integral. 

Art. 2Q - Fica definido o valor da representacao diferenciada ao Cargo de 
Presidente da Camara Municipal em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que 
sera incorporado ao subsidio mensal do vereador de acordo com a Lei Organica do 
municfpio no artigo 21, inciso XIV,§ unico, 

Art. 3Q - Quando o vereador for servidor municipal lotado em cargo efetivo, 
percebera o vencimento do cargo efetivo e o valor do subsidio, havendo 
compatibilidade de horario. 

Art. 4Q - 0 subsidio dos vereadores esta limitado ao percentual de 20% (vinte 
por cento), do subsfdio dos deputados estaduais, de acordo com artigo 29, inciso VI, 
letra "a" da Constituicao Federal, desde que o total da despesa nao ultrapasse a 5% da 
receita do municfpio ( art. 29Q, VII, Constituicao Federal). 
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Art. SQ - Os subsidies que trata esta Lei serao reajustados, nas mesmas datas 

em que for concedida a revisao geral da rernuneracao dos servidores municipais, 
conforme artigo 37, incise X, da Constituicao Federal. 

Art. 6Q - A Mesa Diretora no inicio de cada ano exercicio, atraves de ato 
administrative definindo os subsidies dos vereadores, em observancia do contido no 
art. 29, A,§ lQ, da Constituicao Federal. 

Art. 7Q - As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta de dotacoes 
pr6prias do orcamento e suplementadas quando necessario, 

Art. SQ - Esta Resolucao entrara em vigor no dia 1 Q de Janeiro de 2021. 

Plena io da Camara Municipal de Penaforte, em 20 de Outubro de 2020. 
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