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TERRA DAMANGA 

Proj eto de Resolucao n.° 004/2020 

EMENTA: "Fixa 0 subsfdio dos Vereadores, para a 
legislatura do perlodo de 1 0/0 1/2021 ate 3 1/12/2024, 
dando outras providëncias." 

SENHORES VEREADORES 

AIPRESENTAMOS A CONSIDERACAO DA CASA 0 SEGUINTE: 

Art. 1° 0 subsfdio mensal do Vereador a Câmara Municipal de Jardinopolis-SP, na 
legislatura quo se inicia em 1° dejaneiro de 2021 ate 31 de dezembro de 2024, flea fixado em 
6.427,80 (seis mil e quatrocentos e vinte e sete reais e oltenta centavos). 

Art. 2° DeverAo ser descontados dos subsidios os impostos, encargos, contribuiçao social 
on previdenciária e as faltas nao justificadas. 

§ 1° 0 valor do desconto sera calculado proporcionalmente, levando-se em consideraço o 
nurnero de sessOes realizadas no més em referéncia, para fins do falta ocornda na sessäo ordrnária 
que o vereador on suplernente no exercicio do cargo da vereança, deixar de comparecer 
injustificadamente. 

§ 2° 0 Vereador on suplernente no exercicio do cargo da vereança, devidarnente 
convocado nos termos do § 2° do art. 22 da Lei Orgânica Municipal, que deixar do comparecer 
injustificadErnente in sessAo extraordinária, sofrera urn desconto de 10% (dez por cento), do 
subsidio, do més em referenda, por cada sesso ausente, limitado ao máximo de 100% (cern por 
cento) do subsidio mensal. 

Art. 3° 0 suplente no exercicio da vereança e/ou devidarnente convocado para compor 0 

quorum do Plenário, para discutir e deliberar ou votar urna on mais matéria on propositura, fazjus 
ao subsIdio do vereador, de forum proporcional, observado a fraço de 1/30 avos do subsidio 
mensal, per dia em que permanecer no exercicio do cargo de vereador, corn os descontos tegais, 
Jim itado ao máximo de 100% (cern por cento), nos termos da presente resoluçao. 

Art. 4° E vedado o pagarnento de parcela indenizatoria ao vereador ou suplente, ern razäo 
da convocaçäo para comparecirnento em sessäo extraordinaria. 

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta lei, correräo por conta de dotaçOes 
próprias do orçamento municipal alusivos aos exercIcios de 2021 e subsequentes. 

Art. 60  Esta ResoluçAo entrará em vigor na data do sua pubticacAo e seus efeitos a partir 
de 1° dejaneiro do 2021, revogadas as disposiçoes em colitrário. 

Jardinépolis, 08 de junho de 2020. 

Ma5flo6ids VjoWn 
ajiglanl Valad e 	

Presidente 

Iq 01i

Oman Municipal de4ar 
22 Secretárlo 	i sec4eJnklf 	qa Silva Ganda 

Munical de 	 de )ardl 	-residente ara 
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JUSTIFICATIVA 

Corn o advento da Emenda Constitucional fl.0  25/2000, foi alterado o inciso 

VI do artigo 29 da ConstituiçAo Federal que passou a conter a seguinte redação: 

"Art 29. 0 Municipio reger-se-á por let orgánica, votada em dots 

turnos, corn o interstIclo minimo de dez dias, e aprovada por dots 

terços dos membros do Cdmara Municipal, que a prom ulgará, 

atendidos os princIpios estabelecidos nesta Constituiçdo, no 

Constituiçdo do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

VI - o subszdio dos Vereadores sera JIxado pelas respectivas 

• Cdmaras Municipais em coda legislatura para a subsequente, 

observado o que dzspöe esta Constituiçao observados as criterios 

estabelecidos no respectiva Let Orgãnica e os seguintes limites 

• 	máximos:" 'NR,) 

"a) em Municipios de ate dez mll habitantes, o subsidio rnáximo dos 

Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsidio dos 

Deputados Estaduals;" (AC) AC = acréscimo. 

"b) em Munrcipws de dez intl e um a cmquenta intl habitantes, o 

subsidio mdxinw dos Vereadores correspondent a Inn/a por cento 

do subsidio dos Deputados Estaduais;" (AC) —grfo nosso 

Assim, conforme dados expedidos pelo IBGE, a populacAo do nosso 

rnunicipio é da ordern de 44.380 habitantes (estimativa para 2019), conforme planilha 

extraicla do sItio do IBUE em 28/05/2020 - anexa. 

0 Deputado Estadual aufere mensalmente a titulo de subsidio a importância 

de R$ 25.322,25, conforme Lei Estadual no 16.090, de 08 dejaneiro de 2016, valor esse que 

foi prorrogado para os exercicios de 2019 e 2020, por força da Lei Estadual n° 17.245, de 

17 de janeiro de 2020, publicada no DOE de 18 de janeiro de 2020 , Poder Executivo - 

/VCJ 
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Seçào I e o limite máximo para os vereadores de nossa Casa Legislativa é de (R$ 25.322,25 

x 30%) = R$ 7.596,67. 

Contudo, por força da Resoluço no 232, de 14 de junho de 2016, o subsIdio 

do vereador da Câmara Municipal de JardinOpolis, para o periodo de 1°/01/2017 ate 

31/12/2020, foi fixado em R$ 6.427,80, que é o valor do atual subsIdio recebido pelos 

vereadores da atual legislatura (doe. anexo). Lembramos ainda, que a ,Mtima correçâo 

sofridas nos subsIdios dos vereadores ocorreu em fevereiro de 2015, ocasiAo que chegou ao 

atual valor, portanto, já são 05 anos sem correção e serão ainda, mais 04 anos a partir de 10 

dejaneiro de 2021 ate 31 de dezembro de 2024, totalizando 09 anos corn o mesmo valor. 

A presente matéria por sua vez, trata da fixaçAo dos subsIdios do vereador, 

para a legislatura de l°/001/2021 ate 31/12/2024, no importe de R$ 6427,80, scm qualquer 

previsäo de majoracão ou correção, no mesmo valor demais exercicios anteriores, conforme 

ja mencionado, lembrando que os limites para gasto corn foiha de pagamento esta dentro do 

limite do art. 29-A, § 1° da CF. Vejamos: 

0 gasto corn foiha de pagarnento obedeceu ao limile do art. 29-A, 
§1 0, da Constitutção Federal, perfazendo 45,43% 

rêncla total da Proteltura 
pages corn orçamento do LegisIatio 
r*ncln liqutcia 

a total corn tollia do pagarnonto 
pages torn orçanienlo do Legislaü 
a corn toiha do pagarnonto 

a corn tolna + TcanstorncLa liqulda 

Dec. 06 - Peps Contbeis. 
Doc. 08 - Despesa do Pessoal (descontado encargos). 

Fonte: TCESI' - UR-06 . Contas de 2019- TC - 005526.989.19 
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Também foi observado como base de calculo os subsIdios do Deputado 

Estadual para os fins do art. 29, VI da CF 

Deputado Estadual 

Individual 
Subs Idio do Vereador 

NOrnero de Vereadores 
NUmero de meses 

Subs Idios dos Verea doles 
Valor mmo p/Wreadores 
Dlterença total 

Fonte: TCESP- UR-06 - Comas de 2019- TC - 005526.989.19 

No mesmo sentido está observado o limite fixado em 5% da receita do 

municipio, nos termos do art. 29, VII da CF, a saber: 

Valor 	Limfte:5,00% 
Receita Thbutâa Mipliada do Ercicio Anterior I R$ 87.919.52036 R$ 4395.978,02 

Despesa total corn rernuneração dos Vereadores I R$ 	998.451,60 I 	114% 

Pagamento correto, abaw do lirnite definido 	 I 
Foote: TCESP - UR-06 - Comas de 2019- TC - 005526.989.19 

Isto posto, contarnos corn o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis para 

aprovaçào do presente projeto, em observância ao § Unico do artigo 26 da nossa Lei 

Orgânica. 

Sala das SessOes, 08 de 

Ana 	FiValadares 	 tm a 
2 1  Secretário 

Cârnara Municipal de JardnópotisSP 

Lindenilton da S1ii Gancftéijffl 
Vice-Presidente 0 Secretário 

Câmara Municipal de )ard •CãnlaraMuniciPal de ]ardinópolis•SP 
iflOpO 1S 

Preside nte 
Municipal de Jardinópolls-SP 
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RESOLUcA0NO 232/2016 
-De 14deJunhode2016- 

"Fixa o subsidlo dos Vereadores, para a legislatura 
do pertodo de 1010112017 ate 3111212020, dando 
outras nrovidêncjas." 

FAO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL BE JARDINOPOLIS, 
APROVOU 0 PROJIETO BE RESOLUcAO No 007/2016 BE AUTOREA BA 
MESA DIItETORA BA CAMARA: PRESIDENTE - CLEBER TOMAZ DE 
CAMARGOS, VICE-PRESIDENTE - JOSÉ EURIPEDES FERREIRA, 1° 
SECRETARIO -. JOSÉ cAmOS CARVALHO E 2° SECRETARIO - 
AMATJRJ PEGORARO; E EU, CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS - 
PRESIDENTE, PROMULGO A SEGUINTE RESOLIJAO: 

Art. 10  0. Subsidio mensal do Vereádor .â Câmara Municipal cia 
JardinOpolis-SP, na legislaturaque se inicia cm 10  do janeiro.de 2017 ate 31 de.dezembro 
de 2020, flea fixado em R$ 6.427,80 (seis mu e quatrocentos e vinte ë sete reais a oitenta 
centavos). . . 

Art. 2°. Os subsIdios poderao ser revistos a pSrtir de 1° do janeiro de 
2017, na forma do artigo 37, inciso.X, da Constituiçao Federal a denlais normas aplicáveis 
a espécies. ..... 

Art. 3° Deverac set dscontados dog subsidios os impostos, 
encargos, contribuiçAo social on previdenciáriae as faltas näo justificadas 

§ 1° 0 valor do desconto serd ôalculado propoieionalmente, 
levando-se em consideraçao a nürnerd do sessOes realizadas no més em referthicia, pan 
fins de falta na Sessao otdinária pie overeador  deixar de comparecer injUstificadamente. 

. 2° 0 Vereador devidarnente convocado nos trmos do § 2° do art. 
22 da ConstituiçAo Municipal e que deixar de comparecer injustificadamente na Sessfto 
Extraordinária, sofrerá urn desconto do 10% (dez por cento) do subsItho, do mês em 
referéncia, por cada sesso auSnte, lirnitado ao thácimo. do 100% (cern por canto) do 
subsIdio mensal. . .. .. 

Art. 40  0 supiente no exercicio da vereança a devidamente 
convocado pan compor o quorum do PlenArio, faz jus ao subsfdio do vereador, 
proporcional ao ntneto de sesso ordinária que párticipou no més, nos termos da presente 
lei. 

Art. 5° As despesas decorren.tes cia execuço desta lei, correrAo pot 
conta de dotaçOes prOprias do brçamehto municipal alusivos aos exerelcios de 2017 a 
subs equentes. 

Art. 6° Esta Reso1uço entrará em vigor na data do sua publicaçao 
e seus efeitos apartir do 1° do janeiro de 2017, revogadas as 

Jardinópolis-SP, 14 dejunho de 2016 C1eher Toinaz de Camargos 
Presidente 

Câinara Municipal deiurdjnop0;j5..Sp 
REGISTRADO B PTJBLICADO na Secretaria da Câmara Municip do 

JardinOpolis-SP, quatorze dias do mês de junho dc 2016. 

a: 
	1ho 

:SeetArio 
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Ficha informativa 
Texto compilado 

LEI No 16.090, DE 08 DE JANEIRO DE 2016 

(Atualizada ate a Resoluçäo n o  922, de 4 tie malo tie 2020) 

Fixa o subsIdio dos Deputados Estaduais para o exercIclo de 2016 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO: 
Faço saber que a Assembteia Legislativa decreta e eu promutgo a seguinte lei: 
Artigo 1 0  - A remuneraçäo do Deputado a Assemblela Legislativa é fixada, para o exercicio 
financejro de 2016, em R$ 25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reals e vinte e 
cinco centavos). 
- Vide Lei n' 16.345, do 2911212016, quo prorrogou as ofoitos da Lei n° 16.090, do 0810112016, pare a exerciclo tinancoiro 

do 2017- 
- Vide Lei n' 16.666, do 1810112018, qua prorrogou as efoitos da Loin 0  16.090, do 0810112016, pare a oxerciclo financeiro 

do 2018. 
Vide Lei n.° 17.245, do 1710112020. quo prorrogau as ofoitos da Lo! n° 16.090, do 0810112016, pare as oxorcicios 

finance!ros do 2019 o 2020, 

Vide Peso/u cáo n° 922, do 0410512020, quo roduziu em 30% (trinta per cento) o subsidlo dos Deputados Estaduais, 

fixado na Lei n° 16.090, do 8 do jano/ro do 2016, e altoraçOes poster/ores, onquanto pordurar 0 ostado do calamidade 

pUblica objoto do Docroto n° 64.879, do 20 do mar co do 2020, au, so náo rovogado ou oxauridos seus ofeitos, ate 31 do 

dezombro do 2020, data roferida no Docroto Log/s/at/va n° 2.493, do 30 do marco do 2020. 

Artigo 20  - As despesas decorrentes da execuçäo desta tel correrão a conta de dotaçôes 
orçamentárias prOprias. 
Artigo 30  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào, produzindo efeitos a partir de 10  de 
janeiro de 2016. 
Palácio dos Bandeirantes, 8 de janeiro do 2016. 
GERALDO ALCKMIN 
Renato Viltela 
Secretário da Fazenda 
Marcos Monteiro 
Secretário do Planejamento e Gestâo 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Tecnico-Legislativa, aos 8 de janeiro de 2016. 

https:/Iwww.al.sp.gov.br/repositorio/legislacaolleil20l6/1ei16090-08.01  .201 6.htm! 	 1/1 
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Ficha informativa 

LEI NO 17.245, DE 17 DE JANEIRO DE 2020 

Prorrnga, para as exercicio.s financeiros do 2019 e 2020, as efeitos da Lei no 16.090, do 8 do 
janeiro do 2016, quo fixou o subsIdio dos Deputados Estaduais para o exercIcio do 2016 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 10 - Ficam prorrogados, para as exercicios financeiros de 2019 e 2020, as efeitos da Lei no 
16.090, de 8 de janeiro de 2016, que fixou o subsIdio dos Deputados Estaduals pam o exercIcio 
de 2016. 
Artigo 20  - As despesas decorrentes da execuçäo desta lei correrâo a conta de dotaçöes 
orçamentárias prOprias. 
Artigo 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo, retroagindo seus efeitos a 10  do 
janeiro de 2019. 
Palacio dos Bandeirantes, 17 de janeiro de 2020. 
JOAO DORIA 
Henrique de Campos Meirelles 
Secretário da Fazenda e Planejamento 
Antonio Carlos Rizeque Malufe 
Secretãrio Executivo, respondendo pelo expediente da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnica da Casa Civil, em 17 de janeiro de 2020. 

https://www.al.sp.gov.brfrepositorio/legislacao/lei/2020/lei-1  7245.17.01 .2020.html 	 in 
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COdigo do Municipio 
3525102 

Prefeito 
JOAO CIRO MARCONI 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/jardinopolis/panorama  

Gentilico 
jardinopolense 

PoPuLAçAo 

Populaçäo estimada [2019] 

População no Ultimo censo [2010] 

Densidade demográfica [2010] 

TRABALHO E RENDIMENTO 

Salário médio mensal dos trabaihadores formais [2017] 

Pessoal ocupado [2017] 

Populacão ocupada [2017] 

Percentual da populaçäo corn rendimento nominal mensal per capita de ate 1/2 salário minimo 
[2010] 

EDUCAçA0 

44.380 pessoas 

37.661 pessoas 

74,99 hab/km2  

2,5 salários minimØ 

9.775 pessoas 

22,8% 

33% 

Taxa de escolarizaçäo de 6 a 14 anos de Made [2010] 97,1% 

IDES -Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pOblica) [2017] 6,0 

IDES - Anos finals do ensino fundamental (Rede püblica) [2017] 4,9 

MatrIculas no ensino fundamental [2018] 5.649 matriculas 

Matriculas no ensino médio [2018] 1.531 matriculas 

Docentes no ensino fundamental [2018] 270 docentes 

Docentes no ensino médio [2018] 95 docentes 

Ni3mero de estabelecimentos de ensino fundamental [2018] 15 escolas 

NUmero de estabelecimentos de ensino médio [2018] 6 escolas 

ECONOMIA 

P15 per capita [2017] 24.993,12 R$ 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] 76% 

Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] 0,735 

129.583,76 R$  Total de receitas realizadas [2017] 
(x1000) 

120.447,75 R$ Total de despesas empenhadas [2017] 
(x 

SAUDE 

Mortalidade Infantil [2017] 	
14,52 Ubitos por mil 

 
nascidos vivos 

InternaçOes por diarreia [2016] 
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0,1 internaçöes por mu 
habitantes 

Estabelecimentos de Saüde SUS [2009] 14 estabelecimentos 

TERRITORIO E AMBIENTE 

Area cia unidade territorial [2019] 501,870 km2  

Esgotamento sanitário adequado [2010] 98,4% 

Arborizaço de vias püblicas [2010] 97 0 8% 

Urbanizaçâo de vias pUblicas [2010] 5,8% 

Cerrado;Mata 
Bioma [2019] 

Atlantl ca 

Sistenia Costeiro-Marinho [2019] Nâo pertence 

0 
Notas: 

1. Populaçao estirnada: Para "dUvidas e contestaçOes" JLqj1 

2. População ocupada: [pessoal ocupado no municipio/populaçäo total do municipio] x 100 

3. Peroentual da populagão corn rendirnento nominal mensal per capita de ate 112 saithrio rn!nimo: [Populacäo 
residente em domici[ios particulares permanentes corn rendimento mensal de ate 1/2 salário mFnimo I Populaçao 
total residente em domicilios particulares permanentes] * 100 
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