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PROJETO DE Lei N ."005/2018

.gl ll>u"'-pi.i.Q.l>r

Olicio n• 25/2018

CONCEDE, NOS TERMOS DO ART. 37, X
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RBVISÃO
GBRAL ANUAL AOS SUBSú>IOS DOS
VBREADORBS DA CÃMARA MUNICIPAL
DE GILBUÉS
P~ E
DÁ OUTRAS,
PROVID.tiNCIAS.

Gibués - PI, 12 de junho de 2018.

Ao

Exmo. Sr. Prefe,to Munioipal de Gibuél. -PI
Leooal'OO de Morai$ Males
Assunto: Encaminhamentos $e$slo de 11/06/2018
Pr8Zado Senhor,

•
O Ptefeiro Muoicipal de Gilbu& - PJ, 1l0 ta0 de tuu .urib~ 1.._ conli::ôd~
pd2 Lcô 0,gâoica Municip21, pela Coaatituição Eswlual t pcl,. Codatituiçk> F«lttal, fru,:
sabcc q1>1t a Cim2r.a <k Ve"'2tlott$ do Munidpio de Gilbtkt$ . PT ap«>vou e d .e pcoou1lg,,,.
~u,[<ei,

Cllmprimento V. Exa., lempo am que encaminho o Pmjelo de lei n° 155118 aprovado em
Ses.sêo 118 11/06/'2018 e o PiOjeto de lei n• 005/18 de iniQativa da Càmar.l que ooncede nos lermos
do art. 37, X da Constituição Fedenll, remie> Geral anual aos subsl<lios do$ Yet8adotes da Cémara
Murilcipat de Gilbués,PI, tlllTlbém aprovado e segue para sançllo e publicaçao.

Art. 1• Cone~, noa termo• do art. 37, Icei.o X d2 CoMtiwiçi,o Federal. <evi,\lo gerall
311.u:al ao,, aub t1ídioa d°" v.,..,,.do..., ., -=vidottS da 0,,,,.,,, Municipal de Gil~ - PI, ao,
pe<CCD.tual de 2,95% (doia inteiro• e noventa e cinco ca,ti..,imoa por 0COto). p:u,,2ado a
vigo..ar os seguintes Vlll,o..,,. pam o c>«:,n;iào 20UI.

Na oporturiidllde foi solicilado pelo V8198dor Erivan Martiris o que segue;

• Relorma em caráler de ulgllncia da esocla da oomunidade de Marmelada, P0iS os aluROS
eslllo estudando no salão comunilério. I; de extrema irnporlAncie que este obra seja
executada o mais rapido posslWll:

1 • Vc«ador. R$ 4.323,')() (quatro mil trezentos e vinte e aês neais e: oo,·car.. 0COtavos);
li • V ~ I " •

~t,c:

1tS S.765,20 (ôneo mil 5,:tece,n.t o• e

~ t - . 1 e, çÍn,ço

Na e,cpeclativa de ser prontamente a.ten.dido desde ja

t:'ca:tS e vinte:

~ta\"OS);

ag,radec;;,o a atençao dlSpensaaa.

Alenciosamente,

Art. Z" A ,ecomposiçoo ora e,tipo,dada foi ~Mia tcndo-<se wmo p,uimem:, o !nelice
Nacional de Pn,ços ao Coo• wnido, (IPCA- JBG8). aeum\>bdo no aoo de ZOl 7. ~ulcao.do
no percentual de 2,950/o (dou intci.i:o• e oovcntil e cinco ceotbimo• po, ecnto),
/1.rt. 3" Os f'CCUnO<O nc:<:eH:irios i e x ~ dictlte ato con'erio 111 ,:oota de dotaÇio,
o ,çamenclria próp.r la c:on•í(P>ad:1 an <M'Ç31DCDto ,-igcnre;

•=

Att. 4" Esta lei entra c:m vigpc na dat2 de
publica~. n : ~ d o
2016, .-evop,Jo-,;c à.li di.lposíçõeo c:m cootcirio.
Mc$3 Dm:to<:1 da Câma<a

l~~~cm

a,;,

cf~ro " jaociro

11 de junl\o de 2018.
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Pttaidente

Dimae ito.a de Meddro.
Vice - p_..,.,dentc
INIM,u ,;f<..>

~- ~ (-,,r,L,.:,•
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Rua Fausto Lustosa - 89 - CEP: 64.930 000 - Gilbués • Pt
(0)()(89) 3578 -1 237 - CNPJ.: 23.624.216/0001-23
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Maria.o Jwaio~ PoJi8Ceá de!: Oliveira
Sccn:tário

O Pre$1dente da Clmara Municipal de Gllbués (PI), no uso de suas attlbuiçõe$
regimentais, f.n saber que:

EST.6.DO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GILBUÉS
RIM.F'..io lüllOU, 00 • CEP84930-000 -Gibu,6aa;PI

,c o~OftUUIDO o Projeto de Lei n9 0005/2018, que wrsa sobre a revido &Mal illrluill
subsldlos dos vereadores desta casa. aprovada por maioria em 11 de Junho de

aos

2018;

CNPJ.: 23.~.21MJ001··23

DBCURAÇÃO DB ADEQUAÇÃO ORÇAMBNTÁRIA B FINANCEIRA
~U-/uLl'daLoóC-,.__a.•i.i~)

Objeto,: PROJETO 'DE LEI N.º '005/2018 (CONCEDE, NOS TERMOS DO ART.
37, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVISÃO GERAL ANUAL A.OS
sUBStD1os DOS VEREADORES DA CÃMA.RA MUNICIPAL DE GILBUÉS PJ.. B DA OUTRAS PllOVIDê.NCIAS)

C O N S f ~ o ofldo nt 2S/2018 encaminhado ao chefe do Executivo munlclpal no
qual IM dá d@nda da aprovaç;o d.l lei 000!;/2018, recebi.do em 13 de junho de 2018;
CONSIDERANDO a om1uão do chefe
ezpressamente a Lei n9 0005/2018;

do E>e~ em sandonilr ou

vetar

CONSIDERANDO a tnd.e pendênda e hatmonl.i q;,,e d...,. r•aer relações entres os.
poderes Executivo e Le$islativo;
CONSIDERANDO o sistema de ffelO$ e

00l'ltJ'aP8$0$

llmludores de um poder sobre o

outro;
CONSIWRANDO .l sllhldo eloquente do chefe do Executivo;

Na qualidade de ol'dcnwor de despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE
GILBUÉS - PI, doclato Páf:a o. c&:itos do inciso U do artigo 16 da Lei Complcmmtu: o"
101 - Lei de Re:tpootabilidade F'lK:ll, que a dupe4:i objeto do projeto de lci acima
«peci6cado po$$W :ldequação OrÇámcntária e lioaneém com a Lei Orçamentária Anml
{LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e c.nm a Lei de Dü:cuius

Orçamentária (LDO).

CONSIDERANDO os 34 (trinta e quatro) dias de e-st.ido de Inércia sabre sanção ou veto

da Lei n• CIOS/2018;
CONSIOUIANOO o art. 66,

t

311 da Constituição Frderal;

RESOLVE:
Ante a Inércia do Poder Executivo em mantr-tar-se expn1sume.nte sobre a aprov;,ç:lo
da Lei n• OOS/2018, sancionando-a ou vetando-a e p.ira ;ll'a$t.ir a lnse,gurança Jurldlca
decorrente da presente ln~cla., rHOlve fa1er uso d.o s dizeres do t 311 do art. 66 da
Constitulçlo Fed«al, por $1metria, e publicar a lei n• 005/2018 para que po.ssa Irradiar
seus efeitos Jutfdlcos.

Gilb~ (PI), 11 de junho de 2018.

!Jl;,;z::deid

Ubinun Vekd.e ~
P@dentc
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