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EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 007/2022 

 

Confere nova redação ao inciso VII do art. 
43 e ao art. 56 da Lei Orgânica do 
Município de Marituba/Pará e dá outras 
providências. 
 
 

A Câmara Municipal de Marituba aprovou, e sua Mesa Diretora promulga a 

seguinte emenda à Lei Orgânica: 

 

Art. 1º Fica modificada a redação do inciso VII, do art. 43, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

“VII – Fixar os subsídios dos Vereadores em cada legislatura para a subsequente, 

observado os limites estabelecidos nos art. 29, VI e VII e art. 29-A, §1º, da 

Constituição Federal, assegurados, independente de lei especifica, os direitos 

previstos no inciso VIII, do art. 7º da Constituição Federal, considerando-se mantido 

o subsídio vigente, na hipótese de não se proceder à respectiva fixação na época 

própria, atualizado o valor monetário conforme estabelecido em lei municipal 

específica;” (NR) 

 

Art. 2º O Art. 56, da Lei Orgânica do Município de Marituba, passa vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 56. A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, em sua sede, ou 

excepcionalmente fora dela, de 15 de janeiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de 

dezembro, independentemente de convocação, com o número de sessões semanais, 

horários e dias definidos em regimento interno. ” (NR) 
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Art. 3º Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Marituba, “Palácio Municipal Ver. Wilson Honorato de Almeida e 
Silva”, em 21 de janeiro de 2022. 
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