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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi

PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Fixa   os   subsidios   do   Prefeito   e   do   Vice-P
Municipio de Jacarei,  a partir de  1° de janeiro  de
d6 outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRiBuieoEs QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR  LEI,  FAz

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA  E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.  1°    0  subsidio  do  Prefeito  Municipal  de  Jacarei  para  o

mandato que  se  iniciafa  em  10 de janeiro  de  2025  sera  de  R$ 24.578,80  (vinte  e  quatro

mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) mensais.

Art.   2°     0   subsidio   mensal   do   Vice-Prefeito   Municipal   de

Jacarei  para  o  mandato  que  se  iniciafa  em   1°  de  janeiro  de  2025  correspondera  ao

mesmo valor de vencimento de Secrefario e de Presidente de autarquia municipal.

Pafagrafo   i]nico.   0   Vice-Prefeito   nomeado   para   exercer

cargo    comissionado    na    Administraeao    Municipal    devera    optar    entre    o    subsidio

correspondente ao mandato eletivo que detem e os vencimentos fixados para o cargo em

comissao.

Art.   30     Os  valores  fixados   na  presente   Lei  terao  revisao

anual,   atraves  de  lei  especifica  de  iniciativa  da  Camara  Municipal,   na  mesma  data  e

indice  concedido  aos  servidores  ptiblicos  municipais,  observados os  parametros  legais  e

constitucionais.

Art.   4°     As   despesas   com   a   execueao   da   presente   Lei

correrao por conta de  dotagao  pr6pria  consignada  em  oreamento vigente,  suplementada

se necessario for.
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Art. 5°   Esta  Lei entra em vigor na data de sila publica?ao.

Camara Municipal de Jacarei, 30 de novembro de 2022.

2o Secrefario

Autoria   do   oroieto:   Vereadores   Paulinho   dos   Condutores,   Edgard   Sasaki  e   Rogerio
Tm6teo (Mesa Diretora do Legislativo).
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JUSTIFICATIVA

0  presente  projeto de  lei,  que fixa  os  subsidios do  Prefeito e do

Vice-Prefeito para o mandato a  iniciar-se em  1 ° de janeiro de 2025,  atende as determinag6es

legais   e   constitucionais  vigentes,   consubstanciadas   principalmente   na   obrigatoriedade   da

fixaeao dos subsidios em cada legislatura para a subsequente.

Inicialmente   importante   esclarecer   que   o   valor   do   subsidio

mensal de Prefeito est5 congelado desde 2013.

Assim,  o  valor  proposto  neste  projeto de  lei  acerca  do  subsidio

mensal  do  Prefeito  -  R$  24.578,80  (vinte  e  quatro  mil,  quinhentos  e  setenta  e  oito  reais  e

oitenta  centavos) -foi estabelecido aplicando-se apenas  os  reajustes  realizados aos demais

servidores no periodo de marap de 2017 a maio de 2022.

Ja  a  alteraeao  do  valor  de  subsidio  mensal  do  Vice-prefeito  se

faz   necessaria  tendo   em   vista   as   atribuie6es   de   gestao,   coordenagao   estrat6gica   e   o

compartilhamento  de  responsabilidades  inerentes  a  atuaeao  contemporanea  do  cargo  de

Vice-Prefeito.  Nesse  sentido,  optou-se  por  estabelecer  o  valor de  subsidio  do  Vice-Prefeito

como o mesmo de Secretario e Presidente de autarquia uma vez que estes cargos s5o mais

pr6ximos de compatibilidade hierarquica e de atribuig6es.

Ressalta-se,  por fim,  que  os  novos  valores  de  subsidio  mensal

somente serao aplicados a partir de 2025.

Diante do exposto,  entendemos que os valores  propostos estao

dentro   da   realidade   do   Municipio   e,   por  isso,   esperamos   que   esta   iniciativa   merega   a

aprovagao dos nobres pares. Com os nossos antecipados agradecimentos, subscrevemos.

Z

PERREIRA/ DA SILV

(~{         /          ife             )E[oJtg#MOE
1 a Secretarjo 2o Secretario

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs,   74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP    12   327-901   -TEL      (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br


