
	

AUTOGRL&FO N.° 410312020 	Lei fl.°  

NO 
PROJIETO DE LEI N.° 00212020 do Legislativo, de autoria cia Mesa 

Diretora da Câmara: 

"flxa o subsidio do Prefelto, Vice-Prefeito e Secretarios 
do MunicIpio de JardinApolis-SP, para a legislatura do 
periodo de 10/0112021  ate 31112/2024, dando outras 

- 	prov!dèncias." 

A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS APROVOU A SEGUINTE LET 

Art. 1 0  0 subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do. Municipio de Jardinópolis-
SP, pars a legislatura que se inicia em 10  de janeiro do 2021 W. 31 de dezembro do 2024, flea 
fixado da seguinte foniia: 

I - 0 Prefeito Municipal recebera mensalmente, a titulo do subsidio, a importãncia do R$ 
21 849,09 (vrnte e urn mil oitocentos e quarenta e nove reals e nove centavos) 

IT - 0 Vice-Prefeito Municipal, recebera mensairnente, a titulo de subsidio, a irnportância 
de R$ 10913,29 (dez mile novecentos e treze reazs e vinte e nove centavos) 

III - 0 Secretario Municipal recebera mensairnente, a titulo do subsidio, a importáncia de 
R$ 6.750,49 (seis mll setecentos e cinquenta reals e qüarenta e nove centavos). 

An. 2° Quando o Vice-Prefeito estiver substituindo ou no caso S sucessäo do Prefeito 
Municipal, fara jus ao subsidio deste, corn prejuizo do seu subsfdjo, enquanto permanecer no 
exercicio do cargo titular. 

Art. 3°  Deverao ser descontados dos subsidios Os impostos, encargos, contribuicao social 
ou previdenciaria e as faiths nAo justificadas, quando for a caso 

Art. 4° As dóspcsas decorrentes da execucAo desta lei correrAo por conta do dotaçOes 
próprias do orçamento municipal alusivos aos exercicios do 2021 e subsequentes. 

Art. 50  Esta lei entrará em vigor na data de sua pubiicaçAo e seus efeitos a partir de 10  do 
janeiro de 2021, revogadas as disposiçäes em contrario. 
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/ 	Presidente 	/ 
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REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da , sCnicia1 do Jardinopolis-
SP, aos vinte e dois dias do més de junho do 

it Secretéric 
A.. ¶...1,..t.._in. 


