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TERRA GA MANGA 

PROJETO DE LET N° 002/2020 

EMENTA: "Fixa o subsidio do Prefeito, Vice-I 
Prefeito e Secretarios do Municipio de Jardinopolis-
SP, para a legislatura do periodo do 10/01/2021  atej 
31/12/2024, dando outras providencias' 

SEN HORES VEREADORES 

APRESENTAMOS A CONSIDERACAO DA CASA 0 SEGUJ]TE 

Art 1° 0 subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretarios do Municipio de Jardrnopolis-
SP, para a legislatura que se inicia em 10  do janeiro do 2021 ate 31 do dezembro de 2024, flea 
fixado da seguinte forma 

- 0 Prefeito Municipal recebera mensalmente, a titulo do subsidio, a importância do R$ 
21 849,09 (vinte e urn mil oitocentos o quarenta e nove reais e nove centavos) 

II - 0 Vice-Prefeuto Municipal, recebera mensalrnente, a tutulo de subsudio, a iniportüncia 
de R$ 10 913,29 (dez mile novecentos e treze reais e vunte e nove centavos) 

Ill - 0 Secretarto Municipal recebera mensalmente a titulo do subsidio, a importância do 
R$ 6 750,49 (5015 mil setecentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos) 

Art 2° Quando o Vice-Prefeito estiver substutuindo on no caso do sucessäo do Profeito 
Municipal, fara jus ao subsudio deste, com prejuizo do seu subsidjo, enquanto permanocer no 
exercicio do cargo titular.  

Art 3° Devorao sor descontados dos subsidies Os impostos, oncargos, contribuiçäo social 
on previdenciária e as faltas não justificadas, quando for o caso. 

Art 4° As dospesas decorrentes da oxocuçäo desta lei correrâc por conta do dotaçOes 
prOprias do orçamento municipal alusivos aos exercIcios do 2021 e subsequentes. 

Art. 5° Esta lei entrará ern vigor na data do sua publicaco o sous efeitos a partir de 1° do 
janoiro do 2021, rovogadas as disposicaes em contrário. 

Jardinópolis, 08 dejunho do 2020. 

Ma LuinvaIadares 
22  Secretário 

Câmara Municipal de JardinópoliS-SP 

Presidente 	Li 

ía Municipal de Jardinópoos-SP 

Mateus Signorini 

Câmara Municipal de JardiIt da Silva Ganda 
9 Secretário 

Vice-Presidente 
Câmara Municipal de JardinOpolis-SP 
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JUSTIFIOATIVA 

Corn o advento da Ernenda Constitucional fl.0  19/98, fol alterado o inciso V do artigo 29 da 

Constituicao Federal que passou a conter a seguinte redaçao: 

"Art. 29. 0 Municipio reger-se-á por let orgdnica, votada em dois turnos, corn o intersticio 

minimo de dez dias, e aprovada pOT doEs terços dos rnembros da Cdrnara Municipal, que a 

proniulgara atendidos os principios estabelecidos nesta Constttu:ção na Constitwçdo do 

respectivo Estado e as seguintes prece it as: 

V - subsidios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais Jixados pot lei de 

iniciativa da Cárnara Municipal, observado a que dispöern as artigos 37, XL 39, § 4°, 150, 

II, 153, III, e 153, §2°, 1;" (grtthnosso) 

Assim, eonforme dados expethdos pelo IBOB, a populacAo do nosso municipio e da 

ordem de 44.3-80 habitantes (estimativa para 2010), conforme planilha extraida do sitio do 

IBGE em 04/03/2020 anexa. 

Contudo, por força da Lei Municipal n'4371, de 15 de junho de 2016, o subsIdio do 

Prefeito Municipal foi fixado em R$ 21.849,09; do Vice Prefeito em R$ 10.913,29; e do 

Secretário em R$ 6.750,49, que é o valor do atual subsidio recebido pelos agentes publicos 

do Executivo Municipal (doc. anexo). 

A presente materia por sua vez, trata da fixaçäo dos subsidios para a legitslatura 

mantendo os Valores acima, sem qualquer previso de maj oraçAo ou correçäo. 

Isto posto, contamos com o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis para 

aprovaçâo do presente projeto, em observância aos incisos VII e VIII do artigo 36 da nossa 

Lei Orgânica. 

Ana LU1à,'ya1ada 
2' Secretarto 

CâcnaTa Municipal de )acdiflóP011SSP 

ra lol joraro 

MateJii 	

/ 	Presidente 
Cârñara Municipal de Jardinópous-SP 

lgo l  
I' Secret6ricl-indenjltoAa Silva Ganda 

Câmara Municipal de Jardinópolis .Spjce. Presidente 
Cârnara Municipal de )ardinópolis-SP 

Sala das SessOes, 08 dejunho de 
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L .E I 	 N.0 4371/16 
=DE 15 DE JUNIHO. DE 2016= 

"FIXA 0 SUBS±DIO DO PREFEITO, VICE-
PREFEITO E SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE 
JARDINÔPOLIS-SP, PARA A LEGISLATURA DO 
PERt000 DE 1°/O1./2017 ATE 31/12/2020, 
DANDO OUTRAS PROVIDNCIAS": 

o SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL DR JABDINOPOLIS, 
ESTADO DR SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 
LEI, 
F A Z S A B E R: qua a Cãniara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei n.° 
002/20116, de autoria da Mesa Diretora da Cãrnara, a ale sanciona a promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 10: 0 Subsidlo do Preibito, Vice-Prefeito e Secretás do Municipio de Jardinópolls-SP, pain a 
legislatura que se inicia em 1 9  do janeiró de 2017 ate 31 de dezembro do 2020, flea fixado da 
seguinte farina: 

I - 0 Prefeito Municipal receberá inensairnente, a titulo de subsidio, a importhncia de R$ 21.849,09 (vinte a 
urn mil e oitocentos a quarenta a nave reais a nave centavos). 

II - 0 Vice-Prefeito Municipal, 'eceberã mensalmente, a titolo de subsidio, a hnportância de R$ 10.91,29 
(dez mil a nov000ntos 0 treze reals a vinte a nova centavos). 

III- 0 Secretãrio Municipal receberá mensalmente, a titulo de subsidlo, a irnporthncia do 8$ 6.750,49 (seis 
mll a setecentos a cinquenta reals a quarenta a nova centavos). 

ARTIGO 2°: Quando o Vice-Prefeito estiver substituindo on no caso de sucessâo do Prefeito Municipal, fará 
ins ao subsitho deste, corn prejuizo do seu subsidio, enquanto permanecer no exercicio do 
cargo titular. 

ARTIGO 3°: Os subsidios poderao set revistos a path do 10  do janeiro de 2017, ma forma do artigo 37, 
inciso X da Constituiçäo Federal a denials normas aplicadas a espécie. 

ARTIGO 40: Deverão set descontados dos subsidios os impostos, encargos, contnlmição social on 
previdenciária e as faltas naojustiflcadas, quanclo for o caso. 

ARTIGO 50:  As despesas decorrentes da execuço desta lei correrAo par conta de dotaçes préprias do 
orcarnento municipal alusivos aos exercicios do 2017 a subsequentes. 

ARTIGO 6°: Esta lei entrará em vigor na data de sua puhljcacAo e seus efeitos a partir de 1° de janeiro do 
2017, revogadas as disposiçOes em contthrio; 

Prefeitura Municipal de JardinOpolis/SP, 15 de jutho de 2016. 

JOSÉ ANNgO JACOMINI 
Prefelto Municipal 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SFFOR DO EXPEDIENTE• DA SECRETARIA DA 
PREFEITUIRA MUNICIPAL DR JARDINOPOLIS/SP, EM 15 DR JUNHO DR 2016. 

MA 	 CDMGES 
Sicretaria da Prefeitura Municipal 
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Código do Municiplo 
3525102 

Prefefto 
.JOAO CIRO MARCONI 

População estirnada [20191 

Populaçao no Qltirno censo [2010] 

Densidade demogrãfica [2010] 

TRABALHO E RENDIMENTO 

https://cidadesibge.govbr/brasil/sp/jardinopohsf  panorama 

Gentilico 
jardinopolense 

- 44.380 pessoas 

37.661 pessoas 

74,99 hab/km2  

Salârio médio mensal dos Irabaihadores formais [2017] 	 2,5 salérios minimcØ 

Pessoal ocupado [2017] 	 9.775 pessoas 

Populaçâo ocupada [20173 	 22,8% 

Percentual S populaçâo corn reridirnento nominal mensal per capita de ate 1/2 salário mmnimo 	
33 0/ 

[2010] 	 - 

EDUCAçAO 

• 97,11 % 

6,0 

4,9 

* 5.649 matriculas 

1.531 matriculas 

270 docentes 

98 docentes 

15 escolas 

6 escolas 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 

IDEB - Anos inicials do ensino fundamental (Rede püblica) [2017] 

IDEB - Anos finals do ensino fundamental (Rede pUblica) [2017] 

Matriculas no ensino fundamental [2018] 

Matriculas no ensino médio [2018] 

Docentes no ensino fundamental [2018] 

Docentes no ensino rnédio [2018] 

NUrnero tie estabelecimentos de ensino fundamental [2018] 

NCjmero tie estabelecirnentos tie ensino médio [2018] 

ECONOMIA 

PIB per capita [2017] 

Percentual Ss receitas oriundas de fontes externas [2015] 

Indice de DesenvoMmento Humano Municipal (IDHM) [2010] 

Total de receitas realizadas [2017] 

Total de despesas empenhadas [2017] 

Mortalidade Infantil [2017] 

lnternaçOes per diarreia [2016] 

https://cidades.ibge.gov.br/brasii/sp/jardinopolis/panorarna  

24.993,12 R$ 

76% 

0,735 

129.583,76 R$ 
(x1000) 

4201447,75 R$ 

(x 1000) 

14,52 Obitos por mu 

nascidos vivos 

1/2 
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0,1 internaçUes por mil 
- 	habitantes 

Estabelecimentos de SaUde SUS [2009] 	 14 estabelecimentos 

TERRITORIO E AMBIENTE 

Area da unidade territorial [2019] 501,870 km2  

Esgotamento sanitárioadequado [2010] 98,4% 

Arborização de vias pQblicas [2010] 97,8 % 

Urbanizaçäo de vies pOblicas [2010] 5,8 % 

Bioma [2019] Cerrado;Mata 
Atlântica 

Sistema Costeiro-Marinho [2019] Nâo pertence 

Notas: 	-0 
1. Popuiaçâo estimada: Pars 'TdUvidas a contestaçoes" diqueaui 

2. Popu/açêo ocupada: [pessoal ocupado no municipiolpopulação total do municiplo] x 100 

3. Percentual da popu/ação corn rendirnento nominal mensal per capita c/a ate 112 salérlo minimo: [Populaçao 
residente am dornicilios particulares permanentes corn rendimento mensal de ate 112 salário mmnirno I Populaçâo 
total residente am domicilios particulares permanentes] * 100 

https://cidades.ibge.gov.br/brasii/sp/jardinopoiis/panoraryia 	 2/2 


