
ESTADO DO MARANHÃO
CAMARÁ MUNICIPAL DE GOV. NEWTON BELLO

AV. NEZINHO BRANDÃO, BR - 316, S/N° CEP: 65.363-000

RESOLUÇÃO N° 01 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

Fixa os subsídios mensais dos vereadores do
Município de Governador Newton Bello para a
Legislatura de 1° de Janeiro de 2017 a 31 de
Dezembro de 2020 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Governador Newton Bello decreta:

Art. 1°. São fixados os subsídios dos Vereadores do Município de Governador Newton
Bello para a Legislatura de 1° de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2020 no valor
mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

§ 1° - A ausência de Vereador à Reunião Plenária da Câmara, sem justificativa legai.
determinará um desconto de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) no subsídio, por sessão
ordinária.

§ 2° - Se o plenário considerar justificada a ausência, não será promovido desconto.

Art. 2°. Os subsídios de que trata esta Resolução, serão atualizados na mesma data e pelo
mesmo índice concedido aos servidores públicos municipais, por meio de Resolução
especifica nos termos do art. 37 X da Constituição Federal.

§ 1° - A recomposição dos subsídios pela desvalorização da moeda dar-se-á após decorrido
um ano da instalação da legislatura.

§ 2° - No primeiro ano do mandato, o índice revisional será proporcional ao número de
meses transcorridos do início da legislatura até a sua concessão.

Art. 3° - O vereador investido no cargo de Secretário Municipal deverá optar entre o
subsídio do mandato eletivo e o subsídio do cargo de Secretário.

Art. 4° - O presidente da Câmara Municipal perceberá como subsídio o valor de R$
5.250,00 (Cinco Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

Art. 5° - Durante o recesso o Vereador receberá normalmente o subsídio.

Parágrafo Único - a sessão extraordinária independente da época que ocorre não será
remunerada.

• -



Art. 6° - Em caso de viagem para fora do Município, a serviço ou representação da
Câmara, autorizado pela Mesa Diretora, o Vereador perceberá as diárias que forem
fixadas na forma da Lei ou Resolução.

Art. 7° - Em qualquer circunstância serão obedecidas às limitações impostas pela
Constituição Federal.

Art. 8° - Os Vereadores não terão direito ao 13° (décimo terceiro ) subsídio.

Art. 9° - Na hipótese de não ser editada, na época própria, a norma de fixação do
subsídio para a legislatura subsequente, conforme o previsto, será mantido o valor
estabelecido no artigo 1° e 4°, atualizado monetariamente nos moldes do artigo 2° e
parágrafos.

Art. 10 - As despesas decorrentes desta Resolução correrão a conta da dotação
orçamentaria própria.

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, passando a produzir
os seus efeitos a contar de 1° de janeiro de 2017, revogando as disposições em contrario.

Governador Newton Bello, 17 de junho de 2016

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Governador Newton Bello

Presidente



JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a necessidade de fixação de subsídios para os Vereadores que iniciarão
o próximo mandato em Janeiro de 2017, e em cumprimento ao disposto no Art. 29,
inciso VI da Constituição Federal e Art. 46, inciso Hl, Art. 47, Art. 48 e parágrafos, da
Lei Orgânica Municipal, a Mesa Diretora apresenta o presente Projeto de Resolução que
tem por objetivo a fixação de subsídios mensais dos Vereadores do Município de
Governador Newton Bello para a legislatura de 1° de janeiro de 2017 a 31 de dezembro
de 2020.
Pelo exposto, encaminhamos ao Plenário para análise e futura deliberação.


