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ESTADO DE SAO PAULO 
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Jardinopolis, 30 de outubro de 2019. 

OFICIO N.° 279/2019 
PROJETO DE LEI N.° 086/19 
Mensagem n.° 086/19 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Seguindo orientacao de nossa Assessoria Juridica estamos 
encaminhando a Vossas Excelencias a presente materia que "DISPOE SOBRE A ELEVAC~AO 
DO VALOR DO CREDITO DO CARTAO ALIMENTAC~AO DE QUE TRATA 0 ART. 2° DA LEI 
MUNICIPAL N° 3367/08; REVOGA OS ARTIGOS 50  6° 7° 80, 9° E 10 DA LEI MUNICIPAL N° 
3367/2008; BEM COMO A LEI MUNICIPAL N.° 3413/2008, DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS". 

A Lei Municipal n.° 3367/2008 que instituiu o chamado bonus assiduidade 
ao servidor pt blico do Poder Executivo Municipal, tern a finalidade de premiar o servidor assiduo 
nas suas atividades. Ora, o fato gerador do bonus nao a juridicamente valido para manter a 
vantagem pecuniaria ora instituida por ser um dever ordinario do servidor. 

A concessao de bonificacao, de forma generica, mediante cumprimento 
de deveres inerentes a fungao, como e o caso do bonus por assiduidade, nao se compatibiliza 
corn os principios consagrados na Lei Organica do Municipio de Jardin6polis, ja que a assiduidade 
constitui dever funcional elementar que nao demanda recompensa, alem de contraprestagao 
pecuniaria pelo vencimento. 

Na pratica, a gestao atual nao possui alternativa legal se nao propor a 
revogagao do presente bonus assiduidade. 

Por outro lado, na tentativa de minimizar as perdas a solug5o encontrada 
pela Prefeitura a dar urn acrescimo de R$ 100,00 no cartao-alimentagao, que de R$ 500,00 passa 
para 600,00. Segue anexo o Relat6rio de Avaliag5o de Impacto Orgamentario. 

Assim sendo, diante de sua importancia a imprescindibilidade, espera-se a 
habitual atengao e compreensao para a aprovag5o unanime deste projeto de lei, o qual 
submetemos a alta consideragao dos Nobres Edis, pedindo que referida materia seja apreciada 
e votada no REGIME DE URGENCIA ESPECIAL, dentro nos termos regimentals. 

Aproveitamp a'gportunidade pa?a renovar a Vossa Excetencia e demais 
nobres Vereadores, os nossos m ~singe1os prote~tds de estima, consideragao e aprego. 

Dr. 
1y 

A Sua Excelencia a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Camara Municipal 
NESTA 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

JARDINÔPOLIS-SP 
TERRA DA MANGA 

PROJETO DE LET N.0 086/19 
=DE 30 DE OTJTTJBRO DE 2019= 

"DISPÔE SOBRE A ELEvAçA0 DO VALOR DO 
CREDITO DO cARTAO ALIMENTAçAO DE QUE 
TRATA 0 ART. 20  DA LEI MUNICIPAL NO 3367/08; 
REVOGA OS ARTIGOS 5 0 , 60 , 7 0 , 80 , 90 E 10 DA 
LEI MUNICIPAL NO 3367/ 2008; BEM COMO A LEI 
MUNICIPAL N.° 341312008, DANDO OUTRAS 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO 
DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIQOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Camara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou o Projeto de 
Lei fl. 0  086/1 9, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 0  0 valor do crédito a ser consignado mensalmente no "Cartão 
Alirnentaço" de que dispOe o art. 2 0  da Lei Municipal 3367/2008 será 
de R$ 600,00 (seiscentos reals), podendo ser reajustado anualmente, 
pelo IPCA, por melo de Decreto do Executivo. 

Art. 20  Ficam revogados as artigos 50 ,  60, 70,  80, 90 e 10 cIa Lei Municipal 
3367/2008 que "DISCIPLINA 0 PROGRAMA ALIMENTAR DOS SERYIDORES F 
FUNCIONARIOS P(JBLICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ATIVOS, INATIVOS E 
PENSIONISTAS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; bern corno a Lei Municipal n.° 
34 13/2008 que "DA NOVA REDAcAO AO ARTIGO 50  DA LEI MUNICIPAL No 3367108". 

Art. 30  As despesas decorrentes da aplicaçào desta Lei correro a conta da 
compensação cIa extinção do bonus assiduidade, das dotaçôes 
orçamentárias próprias, e, suplementadas, se necessãrio for. 

Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçäo, produzindo efeitos 
a partir de 01 de dezembro de 2019, revogadas as disposiçôes em 
contrârio. 

Prefeitura Municipal de JardinOpolis, 30 de outubro de 2019. 

MARCONI 
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RELATORTO DE AVAUAcA0 DO IMYACTO ORcAMENTARIO/FINANCEIRO DO 
PROJETO DE LEI QUE TRATA DO AUMENTO REAL DO VALOR DO CARTAO 
ALIMENTAçAO, CONCEDIDO AOS SERVIDORES PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO 
DO MIJNICIPIO DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS: 

Prernissas: 

O presente Projeto de Lei trata do aumento real do valor do cartAo alimentaçAo concedido aos 
servidores püblicos do Poder Executivo do municIpio de Jardinopolis, Estado de São Paulo. 
A receita corrente lIquida prevista, na Lei Orçamentária Anual - LOA, para o atual exercIcio 
totaliza o montante de R$ 135.400.000,00. 
No presente projeto de lei flea previsto o valor do Cartao Alimentaçao em R$ 600,00,00 (seiscentos 
reais), a partir do rods de dezembro de 2019. 
O montante de créditos orçarnentários destinados ao empenho dessas despesas totaliza 
U 10.4 14.700,00 (dez milhOes, quatrocentos e quatorze mu, setecentos reais). 
O Poder Executivo Municipal pagará ate o mês de novembro, a cada servidor que cumprir as 
exigências da Lei 3413/2008, que seth revogada, a irnportância de R$ 1.000,49 (urn mil reais, 
quarenta e nove centavos), correspondente ao piso salarial do rnunicipio. 
O rnunicipio pagou ate o més de outubro, a titulo do beneficio concedido pela Lei 3413/2008 o 
montante de R$ 757.158,83 (setecentos e cinquenta e sete mil cento e cinquenta e oito reals oitenta 
e três centavos), nurna media mensal de R$ 75.715,71 (setenta e cinco mil setecentos e quinze 
reals setenta e urn centavos). 
A estimativa de gastos corn o beneficio suprarnencionado ate o més de novembro, quando seth 
encerrado C de R$ 832.874,71 (oitocentos e trinta e dois mil oitoeentos e setenta e quatro reais, 
setenta e urn centavos). 
O municIpio pagou ate o més de outubro, a tItulo de carto alimentaçao, o valor aproxirnado de 
U 7.700.000,00 (sete milhoes setecentos mil reais), sendo que, no més de dezembro, sendo 
concedido o aurnento, objeto deste projeto de lei, seth pago R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta 
mil reals), totalizando no exercicio o montante de R$ 8.540.000,00 (oito rnilhôes quinhentos e 
quarenta mil reais). 
Esse valor somado ao valor do beneficio concedido pela Lei 3413/2008 totaliza 
U 9.372.874,71 (nove milhOes trezentos e setenta e dois mil oitocentos e setenta e quatro reals, 
setenta e urn centavos). 
A disponibilidade orçarnentária Para o empenho dessas despesas neste exercicio C de 
R$ 10.4 14.700,00 (dez milhoes quatrocentos e quatorze mil, setecentos reais). 

Para o exercicio de 2020 não havera o pagamento do "Bonus Assiduidade", no entanto, o valor do 
cartão seth de R$ 600,00 (seiscentos reals), o que, multiplicado pelo nhirnero de servidores corn 
direito a esse beneficjo (1.400 servidores) totaliza o montante anual de 
R$ 10.080.000,00 (dez milhoes oitenta mil reais). 
A disponibilidade orçarnentária para o ernpenho dessas despesas no exercIeio de 2020 C de 
R$ 10.070.500,00 (dez rnilhOes setenta mil quinhentos reals), sendo que o valor a ernpenbar C de 
U 10.080.000,00 (dez rnilhOes oitenta mil reais), portanto, R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos 
reais) a rnenor, o que obrigara a suplernentaçao orçamentaria, essa porCi,n valor Infimo 
(0,0066%) do orçamento estirnado, não comprometendo, dessa forrna, o ale 'cçfdas metas fiscais 
previstas. 
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Corn relaçào ao exercIcio de 2021 havemos que tornar o valor do cartào e multiplica-lo pelo valor 
do fator de correçAo, que será, de acordo corn o Boletim FOCUS, do Banco Central do Brasil - 
ediçAo 25/10/2019, de 1,0360 (IPCA de 3,60, no exercicio de 2020), corrigindo o valor para 
R$ 621,60 (seiscentos e vinte e urn reais sessenta centavos), o que, multiplicado por 1400 (urn mil 
e quatrocentos) servidores e por 12 (doze) rneses, totaliza o montante de R$ 10.442.880,00 (dez 
rnithOes quatrocentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta reais). 
Considerando o valor de R$ 10.080.000,00 (dez milhOes oitenta mil reais) para o exercIcio de 
2020, a aplicaçao do rnesrno fator de correção para os creditos orçamentários destinados ao 
empenho dessas despesas, a correçâo do valor do cartâo fica, do ponto de vista orçarnentário, 
anulada, isto e, aplicando-se o mesrno fator de correçäo não ocorre aumento das despesas de forma 
a prejudicar o alcance das metas fiscais. 

Conclusao 

Como demonstrado neste relatório as disponibilidades orçarnentárias para o empenho das 
despesas, oh] eto do proj eto de lei ern tela sao rnaiores que que a estimativa atual de liquidaçAo, de 
forma que o aumento pretendido e a extinçào do Bonus Assiduidade Mo afetara o alcance das 
rnetas fiscais previstas para o exercfcio de 2019. 
Parao cxercIcio de 2020, embora o valor a ser pago é rnaior ern R$ 9.500,00 (Rove mil e quinhentos 
reais) quc a disponibilidade orçamentaria, necessitando assirn de suplementaçao, o alcance das 
rnetas fiscais Mo será prejudicado. 
Para o exercfcio de 2021 o valor estirnado de gastos é exatamente igual a disponibilidade 
orçarnentaria para os exerelcios de 2019 e 2020, porérn corrigido pelo IPCA, destarte, esse 
montante , uma vez consolidado deverá ser previsto nas peças de plane] amento para aquele 
exercIcio e para os demais subsequentes, de modo a estar contemplado nas despesas. 
Nosso entendimento é que o projeto de lei em tela Mo afeta o alcance das metas fiscais previstas 
na LDO para o exercIcio de 2019, tampouco para as rnetas fixadas para o exercIcio de 2020 e 2021, 
podendo, por essa ótica ser aprovado. 

JardinOpolis 30 jp-6i6de 2019. 

Ii 
0  as 


