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ESTAD O BÓ CEARA
Prefeitura Mmieipal dè J&gttaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

Lei N ° . 1.110/2012 de 24 de' Outubro de 2012.

Fixa o valor do subsídio do Prefeito
<& Vie©~-Pr@feá.f.o a Secretários pára a
Legislatura. 2013 a .2016 e dá õtitras
p r o v i d ê n c i a s ’.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO -DE JAGUARIBE,
uso das suas atribuições legais,, etc.

Estado do Ceará,

no

FAÇO SABER qu-è a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei;

Art. Io . 0 subsídio do Prefeito ...Municipal de Jaguaribé, desde
que no efetivo exercício, Se constituirá de parcela única mensal no
valor de
R$ 16.000,00{Dezesseis: mil. reais), tendo por base o
disposto nos
artigos 29 V. XI e 3 9
parágrafos
3°. e 4o da
Constituição Federal.
Art.
2 o .0 subsídio do .Více-Prefeito. Municipal de Jaguaribe,
desde que
no efetivo exercício, se constituirá de parcela única
mensal no valor de R§10.000-, 00 (Dez mil reais)-, tendo por base o
disposto nos artigos 29 V. • 37 XI e 39,. parágrafos 3 o . E 4o da
Constituição Federai.
Art. 3o . 0 Prefeito e vice Prefeito receberão o subsídio fixado
neste
Projeto de acordo com o- -crono.grama.. estabelecido
pela
administração pública •para o desembolso concernente à remuneração
dos servidores públicos a agentes políticos municipais.

Art.4°.
Os Secretários Municipais perceberão êm parcelas
únicas mensais no valor de R$ 5*OCOyOG(Cinco mil reais) na forma dò
i
parágrafo único do artigo 2°, Da. Instrução. Normativa n ° . 02/2000 de
31/03/2000 do Tribunal.de Contas dos Munícípioa- - TCM.
\
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Art. 5°.
orçamentária
municipal.

O pagáiaento
devidamente

correrá à. conta
consignada
no

de dotação
orçamento

Art. 6c - Esta Lei entrata :erd: vigot na data de s-ua
publicação, salvo qusntô' ra ;seus-efeitos financeiros, que
vigorará a partir de : 1 P . :;Oé-Jane.iro,;de 2013, revogam-se
as disposições em cbntrária-u.t' c .
V-

Palácio da Intendência,

24 dé Outubro de 2012>.
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Esíado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL PE JAGUÀRIBE
RESOLUÇÃO N.5 001, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.

Fixa o valor do subsídio dos Vereadores para a
legislatura 2013 a 2016 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPJ8E,
CONSIDERANDO que o valor do subsídio dos Vereadores será fixado pela
Câmara Municipal em cada legislatura para vigorar na subseqüente, observados os
limites máximos previstos no art. 29, inciso Vi da Constituição Federai e os critérios
estabelecidos na Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO que o Município de JAGUAR) BE enquadra-se na faixa
populacional prevista no art. 29, inciso V I aiinea "c" cia Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o subsídio dos Deputados Estaduais imporia,
atualmente no somatório de Subsídios Fixos no valor de R$ 7.515,89. Subsídio
Variáveis no valor cie E$ 7.515,89. e Subsídios Adicionais no valor de R$ 5.010,57,
totalizando o valor de R.$ 20.042,35 (vinte mil. quarenta e dois reais, trinta e cinco
centavos);
RESOLVE:
Art, I s - Os Vereadores dc Município de JAGUAR! BE perceberão urn subsídio
mensal, fixado em parcela única
valor igual a R i 6.012,70 ( ssis mil doze reais
setenta centavos), nos termos desta Resolução.
Parágrafo Único - O Vice-Presidente, quando assumir a Presidência, em
qualquer circunstância, por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal
do titular.
Art. 2s - O subsídio cios Vereadores somente poderá ser reajustado por lei
específica, mediante revisão gera:, ern quacSnâmo. sempre antes das eleições
municipais.

Art, 3s - No caso de licenciamento por doença, devidamente comprovado
por atestado médico, o Vereador receberá seu subsidio integral.
Art. 42 - No caso de ausência de vereador em representação, a serviço,
audiências gerais, congressos, seminários, cursos e demais situações que
caracterizem o exercício do cargo, a remuneração será integral, exceto aquelas
atividades de caráter particular.
Parágrafo Único - Á ausência do Vereador à sessão plenária, sem
justificativa legai, determinará um desconto em seu subsídio no valor percentual
equivalente 3 urna sessão, considerando-se, para Isso, o número de sessões
havidas no mês.
Art. 5s - O suplente será convocado em caso de vaga {, morte, renuncia,
cassação de mandato), de in vestid o r do titular em cargo de Secretário Municipal
ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias. percebendo subsídio igual ao
fixado para o titular.
Parágrafo Único - Assumindo o suplente no decorrer do mês perceberá
subsídio proporcionai ao period o em efetivo exercício da vereança.
Art. 62 - O total da despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores,
na o poderá exceder o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município,
nos termos do que dispõe 0 artigo 29, inciso V il tia Constituição Federai.
Art. 72 - A Câmara Municipal não gastará mass de 70% (setenta por cento)
de suas receitas com folha de pagamento de pessoal, incluído o gasto com o
subsídio de seus Vereadores e do presidente da Câmara, conforme determina o
Art. 29-Â, § I 9, da Constituição Fede al.
Parágrafo Único - Quando as despesas corn o pagamento dos subsídios dos
Vereadores contribuírem pare ud:ra pescar os percentuais estabelecidos nos artigos
õ9 e 72 desta Resolução, o Presidente da Câmara deverá baixar portaria reduzindo
os valores fixados nos artigos 1- e 7* ao limite ddeauado, a fim de atender ao que
determinam os mandamentos constitucionais.
Art. 8s - fica vedado 0 pagamento de parcela indenízatória das sessões
extraordinárias, em razão da convocação, nos termos do Art. 57, §72 c/c art. 29,
inciso IX da Constituição Federal do Brasil,

Art. 9- - As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão à
conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Legislativo
Municipal.
Art, 1Q5 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrárias., salvo quanto a seus efeitos financeiros,
que vigorarão a partir de 1- de janeiro de 2013.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, em 25 de
setembro de 2012.
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