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LEI Nº 419/2016 
De 28 de Dezembro de 2016 

 

 

    “Fixa o subsídio dos vereadores da Câmara 
Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato 
Grosso, para o quadriênio de 2017/2020, a que se 
refere o Artigo 29-A, inciso VI, Letra A, inc. VII, 
Art. 29-A, inc. da C.F. e disposições da LOM.” 

 
 

O Prefeito Municipal de Novo Mundo Estado de Mato Grosso faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele no uso de suas atribuições, que lhe 
confere a legislação, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
 
  Artigo 1º - Atendidas as disposições contidas no Artigo 29, inciso 
VI, letra A, Artigo 29-A, inc. I da C.F. e disposições da LOM, o subsidio do 
vereador da Câmara Municipal de Novo Mundo, para o quadriênio de 
2017/2020 é fixado o valore de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
 
 
  Artigo 2º - Da mesma forma o subsídio do presidente da Câmara 
Municipal de Novo Mundo para o quadriênio de 2017/2020 é fixado no valor de 
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 
 
  Artigo 3º O subsidio de que trata o Art. 1º e Art. 2º desta lei é 
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória, 
obedecido em qualquer caso, o disposto no Art. 37, X e XI, art. 169 da C.F. e 
art. 19 da Lei Complementar n º 101, de 04 de maio de 2000. 
 
 
  Artigo 4º - Aos subsídios fixados por esta lei, será assegurada a 
revisão anual nas datas e no mesmo índice de reajuste concedido ao 
funcionalismo municipal, respeitado o previsto no Art. 37, incisos X, XI e XV, 
da C.F., como limite máximo a correção inflacionária dos 12 (doze) meses 
anteriores à concessão da reposição de subsídios, apurada segundo o índice 
oficial. 
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  Artigo 5º - As sessões extraordinárias convocadas em período de 
funcionamento e recesso da Câmara não serão remuneradas 
 
 
  Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. 
 

Novo Mundo, 28 de Dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

José HÉLIO Ribeiro da Silva 
Prefeito municipal 

 
 
 
 


