
 
 
 
 

 

  

EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 022/2000 
- De 04 de Julho de 2000 - 

 
 EMENTA: “DÁ NOVA REDAÇÃO AO  

ARTIGO 26, AO INCISO VII E VIII DO 
ARTIGO 36, AO § 2º DO ARTIGO 52 E 
AOS ARTIGOS 53 E 54, TODOS  DA 
CONSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE 
JARDINÓPOLIS.” 

 

     A Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,  
 
     CONSIDERANDO a aprovação do Projeto de Emenda 
Constitucional n.º 001/2000 do Legislativo em duas votações, de acordo com o § 2º do 
artigo 38º da Constituição Municipal para os fins previstos no § 3º do referido artigo, 
PROMULGA  a seguinte Emenda Constitucional: 
 
     Artigo 1º: - O artigo 26º da Constituição Municipal de 
Jardinópolis, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Artigo 26º: O mandato de Vereador será 
remunerado, dentro dos limites fixados pela 
legislação. 
Parágrafo único: Os subsídios serão fixados 
mediante Lei, de iniciativa do Legislativo, no final 
de cada Legislatura para vigorar na seguinte, 
devendo a Sessão que os fixar ser realizada no 
mínimo 15 (quinze) dias antes das eleições 
municipais. 

 
     Artigo 2º: - Os incisos VII e VIII do artigo 36º da 
Constituição Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Artigo 36º:................................................................ 
.................................................................................. 
VII -  fixar o subsídio do Prefeito; 
VIII - fixar os subsídios do Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais;” 
 

     Artigo 3º: - O parágrafo 2º do artigo 52º da Constituição 
Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: 



 
 
 
 

 

  

 
 
“Artigo 52º: ........................................................... 
............................................................................... 
§ 2º - O Prefeito regularmente licenciado terá direito 
ao recebimento do subsídio.” 
 

     Artigo 4º: - Os artigos 53 e 54 da Constituição Municipal 
de Jardinópolis, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Artigo 53º: - O subsídio do Prefeito não poderá ser 
inferior ao maior padrão de vencimento pago a 
servidor municipal, que conte com no mínimo um 
ano de exercício no cargo ou função, e será fixado 
por lei, de iniciativa do Legislativo, no fim da 
Legislatura para vigorar na seguinte, observado o 
disposto no parágrafo único do artigo 26, da 
presente Constituição.” 
  
“Artigo 54º: A Câmara Municipal, fixará os 
subsídios do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais, desde que o valor não exceda ao do 
Prefeito, mediante lei, no fim da Legislatura para 
vigorar na seguinte, observado o disposto no 
parágrafo único do artigo 26, da presente 
Constituição.”      

 
     Artigo 5º: - Esta Emenda Constitucional entrará em vigor  
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, preservados os efeitos 
da atual remuneração dos agentes políticos, até o final do presente mandato. 
 
     Jardinópolis-SP-, 04 de Julho de 2000. 

 
   Álvaro Manoel da Cruz (Gato)   Péricles José Furlan 
   Presidente da C.  M.  de Jardinópolis    Vice-Presidente da C. M. de Jardinópolis  
  
 

REGISTRADA E PUBLICADA na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP, aos 04 dias do 
mês de Julho de 2000. 
CUMPRA-SE. A SRA. GERENTE DE SETOR DA SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA, a faça 
publicar. 
 
    Fauze Corrêa          Moacir Ferrone 
    1º Secretário da C.  M.  de Jardinópolis    2º Secretário da C. M. de Jardinópolis 
 


