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RESOLUGAO N°? 01, DE 20 DE JANEIRO DE 2016 

DISPOE SOBRE REAJUSTE DOS SUBSIDIOS 

DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS 

SEVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE 

MUZAMBINHO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, estado de Minas Gerais, 

por seus representantes, aprovou, e€ 0 Presidente no uso de suas atribuigoes 

legais, como dispée o artigo 60, paragrafo unico, da Lei Organica do municipio, 

promulga a seguinte Resolugao: 

Art. 1° E concedido reajuste de 11,2762% (onze inteiros e dois mil, 

setecentos e sessenta e dois décimos de milésimo por cento) aos Agentes 

Politicos (vereadores) e aos Servidores do Poder Legislativo de Muzambinho, 

aplicados sobre os subsidios, vencimentos e vantagens percebidos, a titulo de 

revisao geral anual, apurado pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor — 

INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, acumulado ate 31 

de dezembro de 2015, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituigao Federal, 

e autorizada pelo artigo 5° da Lei Municipal n° 3.266, de 13 de margo de 2012. 

Paragrafo unico. O reajuste ora concedido passa a vigorar a partir de 1° 

de janeiro de 2016. 

Art. 2° As despesas decorrentes de aplicagao da presente Resolucao 

correrao a conta de dotagdes orgamentarias proprias do Poder Legislativo e 

suplementadas caso se faca necessario. 

Paragrafo unico. Em se tratando de revisao geral anual, na forma 

prevista na Constituigao Federal e na Lei de Diretrizes Orgamentarias para o 

presente exercicio, torna-se desnecessario o Impacto Orgamentario-Financeiro. 

Art. 3° Quando se comprovar 0 comprometimento de qualquer dos 

percentuais estabelecidos no art. 19, inciso Ill, e art. 20, inciso Ill, alinea “a”, da 

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) em relagao a Receita Corrente Liquida do 

Municipio, e do § 1° do art. 20-A da Constituigéo Federal, os subsidios dos 

Agentes Politicos poderao sofrer redugdes com a finalidade de se ajustar aos 

limites, enquanto perdurar o comprometimento. Havendo recuperagao da 

receita, os subsidios voltarao ao normal, nao podendo, entretanto, haver 

compensagoes. 
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Art. 4° Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicagao. 

Muzambinho, MG, 20 de janeiro de 2016. 
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Registrada e publicada nessa Secretaria e no lugar de costume da Camara 

Municipal de Muzambinho em 20 de janeiro de 2016. 

smar de Lima Marques 
Primeiro Secretario 
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