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PORTARIA Nº 049/2022 

 

DISPÕE SOBRE REVISÃO DO SUBSÍDIO 

DOS VEREADORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO 

DO PARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO 

PARÁ, Vereador JORGE LUÍS DE ANDRADE TAVARES, no uso de suas 

atribuições legais e; 

CONSIDERANDO que nos Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, 

o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 40% (quarenta por cento) do 

subsídio dos Deputados Estaduais, nos termos do artigo 29, inciso VI, alínea “c”, da 

CF/88; 

CONSIDERANDO que o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não 

poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município, 

consoante artigo 29, inciso VII, da CF/88;  

CONSIDERANDO que o total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo 

os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 

ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento) para Municípios com população de 

até cem mil habitantes, conforme artigo 29-A, inciso I, da CF/88; 

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por 

cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio de 

seus Vereadores, consoante artigo 29-A, §1º, da CF/88; 

CONSIDERANDO que não foi fixado a remuneração dos Vereadores da Câmara 

Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, para a legislatura 2021/2024, ficando 

mantidos os valores vigentes na Resolução n. 002/2016; 

CONSIDERANDO que a Resolução n. 002/2016 fixou o subsídio dos Vereadores na 

monta de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais);  

CONSIDERANDO que o valor atual dos subsídios dos vereadores corresponde ao 

montante de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais);  
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CONSIDERANDO a revisão do valor do repasse (duodécimo), exercício 2022, 

realizado pelo Poder Executivo Municipal de Monte Alegre para o Poder Legislativo 

Municipal de Monte Alegre, \corresponde ao valor de R$ 343.837,53 (trezentos e 

quarenta e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos); 

CONSIDERANDO o estudo de impacto orçamentário-financeiro, realizado pelo Setor 

Contábil desta Casa de Leis, com base na Constituição Federal de 1988, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica Municipal e outras legislações, que exara 

entendimento pela viabilidade da revisão do subsídio dos vereadores no valor de dez 

mil reais mensais, visto que as despesas decorrentes com a execução das 

obrigações derivadas da revisão, estão dentro do limite previsto dos instrumentos de 

planejamento em execução – Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Plano Plurianual;  

CONSIDERANDO, por fim, a declaração emitida pelo ordenador de despesa desta 

Casa Legislativa, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com 

a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias.  

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fixar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, os subsídios dos Vereadores 

da Câmara Municipal de Monte Alegre (PA).  

Art. 2º - Esta Portaria produzirá seus efeitos financeiros a partir do mês de julho de 

2022.  

Art. 3º - Registra-se, cumpra-se e publique-se.  

 

Monte Alegre/PA, 07/06/2022 

 

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES 

Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre (PA) 
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