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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ i SP
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE RESOLUÇÃO/2020

Fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Ivlunicipal de
Jacareí para a Legislatura 2021/2024.

10 Lãc7

A Câmara  Municipal de Jacareí aprova  e o seu  Presidente,
Vereador  Abner  Rodrigues  de  Moraes   Rosa,   promulga  a
seguinte Resolução:

Art.1°   0   subsídio   mensal   dos   Vereadores   da   Câmara

Municipal  de  Jacareí  para  a  Legislatura 2021/2024  será  mantido  no atual valor de  R$

10.044,00 (dez mil e quarenta e quatro reais).

Art. 2°  As  despesas  decorrentes da execução  da  presente

Resolução  correrão  por conta  de  dotação  própria  consignada  no  orçamento  vigente,

suplementada se necessário for.

Art.3°   Esta   Resolução   entra   em   vigor   na   data  de   sua

Art. 4°   Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Jacareí,  14 de setembro de 2020.

publicação.
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Autoria do proieto: Vereadores Abner de Madureira,  Paulinho do Esporie e Sônia Patas da Amizade
(Mesa Diretora do Legislativo).
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de Resolu

JUSTIFICATIVA

0 presente proje{o de Resolução tem por escopo atender às

determinações legais e constitucionais vigentes no que diz respeito à obrigatoriedade da

fixação do subsídio dos Vereadores da  Câmara  Municipal  para a  próxima  Legislatura,

que se iniciará em  1° de janeiro de 2021.

Assim, com arrimo na dicção do artigo 29, inciso Vl, alínea "d",

da Constitujção Federal; do artigo 28, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Jacareí;

e do ariigo 9°, inciso X, do Regimento lnterno do Legislativo, e tendo-se em consideração

a   realidade  de   nosso   Município,   a   complexidade,   a   relevância  e   o   alto  grau   de

responsabilidade  atinentes  à função  desempenhada  pela  vereança,  é  que  se  propõe

subsídio  que  continue  proporcionando  ao  agente  político  retribuição  condizente  pelo

exercício de seu múnus público, razão pela qual se decide manter o estipêndio nos atuais

R$ 10.044,00 (dez mil e quarenta e quatro reais).

Além  disso,  é  imporiante  destacar  que  sobre  o  valor  em

questão, ainda incidem os descontos legais, tais como previdência (R$642,34) e imposto
de renda (R$1.663,96), fazendo com o que o valor líquido efetivamente recebido ao final

do mês seja de R$7.737,70.

Sendo  certo  também  que  o  Vereador  não  possui  outros

direitos trabalhistas,  tajs  como  FGTS,13° sa[árjo,1/3  de férias,  va[e-transporte,  va]e-

refeição, vale-alimentação, adicional noturno ou aviso prévio.
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Cabe ainda  o  registro de que o valor de subsídio  pago aos

Senhores Vereadores na atualidade vige desde de 1° de março de 2015, quando se deu

reajuste para recompor as perdas inflacionárias,  inexjstindo um aumento real, mas tão-

só a recomposição de seu poder aquisitivo, o que nos permite dizer que tal remuneração

permanece  praticamente  a  mesma  por  duas  Legislaturas  e  adentrará  a  próxima,  de
forma que os cofres públioos não venham a ser onerados por qualquer majoração com

mantença da edilidade.
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Feitas   estas   considerações,   que   são   as   necessárias   e

suficientes,  esperamos que o presente projeto mereça a aprovação dos nobres pares,

pelo que antecipadamente agradecemos.

Câmara Municipal de Jacareí,14 de setembro de 2020.

Folha
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de Jacareí
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