
CÁMARA MUNICIPALDE ATÍLIO VWÁCQUA
Estado do Espírito Santo

RESOLUÇÃO N" 05/2016 » De 28 de sctcmbru de 2.016

FIXA () svnsimo nos want....wmucs
no mmcimo m: ATÍLIU VWAC'QL'A
PARA A LRGlsLA'r'tRA zorr- A am E
DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

() Presidente da Câmara Municipal de Atilio Vivacqua, Estado do Espírito Santo, m) um de suas
atribuições legais, consoante ao que dispõe a LOM, faço saber que o Plenário aprovem c eu.,
Presidente da Câmara. mas termos do inciso V, art. 44 da LOM, promulgo 'a seguinte Resolução:

Art. 1“ — O subsídio mensal dm Vcrrzrdorcs do município de Atilio Vivacqua. para & chisiutum JOI?
112030 Será da': R$ 4000.00 ("Qua—um mil rcaisl

Parágrafo Unico -- U Subsídio mensal do Presidente da Câmara em exercício. nos iamos du an. 1 E e
30 do Regimento Interno. cm razãu da execução de illnções rcprcscntmhus c aldminístraliu—ln. mu du
R$ 45.00.00 [quatro mil e quinhentos rca-lis) para & Legislatura 3017 & BUELL

Art. 2" - Fica assegurada a revisão ger-al anual nos :»uhsídíús dr.": mdw: os x'crcudmcx da Kimura. na
mesma data. índice & pcrccmua] fixado para aos servidores públicos lmlnícipaís. nus termos de?; limites
rcnrunel'atmíog estabciecídm na Constituição Federal.

Art.?” — São Mscgurados aos VCI'ÇLtdOI'US 0 [3 ª' (décimo terccim] subgídío. nos termos dw limin
rcm'unw'móric'rs estabelecidos na Constiluição Federal.

Paragrafa Unico -— A garantia Chmlilucionztl descrita no an. 3“. será paga HO més de dezembro.
observadº os Yahn-c:“- descritos m'a ; [Quico do art. lº para o Presídenlc da Cânmra Aflunicipa! & n
contida no caput do art. lª“ para 05 demais x mªrcadores da: Câmara Municipal.

Art. 4" - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações LN'ÇLUUCDIÉI'ÍLH
próprias contalglmclas no Orçamento da Câmara Municipal cm cad-zl cxcrcíciu financeiro e swim
suplcnwmadus. sc nwcssárío.
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CÁ MARA MUNICIPALDE mimo VIVÁCQUA
Estado do Espírito Santo

Art. 5“ - E.:íça Resolução emm em vigor na data da sua publicaçãm pmdLr/mdu dono.—.= timmcem'vs u
partir" de Ú? heim do 3017._L.L. .,

Art. ("1 Hmm rca ªgiu-lãs as; disposíçucs em umtrúrin

Anália Vivacqua. 38 das >etcmbr0 de 2016.
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Rumildo Sergio Abreu N'Iachadu
Presidente da llega Diwwra dat ('.-WAV
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