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LEI MUNICIPAL DE N0 1.574 DE 02 DE MARCO DE 2016

"Fixa subsidios para os exercentes de mandato eletivo dos Poderes
Legislativo e Executivo, Secretários Municipais e demais Agentes
Politicos do MunicIpio de São José da Bela Vista e dá outras
providências"

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de São José da Bela
Vista - SP, no uso de suas atribuiçOes legais que Ihe são conferidas, faz saber que a Cãmara
Municipal, APROVOU e ELA PROMULGA e SANCIONA a seguinte LEI:

Artigo

10

- 0 exercente de mandato eletivo do Poder Legislativo
Municipal, na qualidade de agente politico, receberá os subsidios
mensais na forma abaixo:
I - 0 exercente de mandato de Vereador, perceberá o subsidio de R$
4.195,00 (quatro mil cento e noventa e cinco reais).

II - 0 exercente de mandato de Vereador, ocupando o cargo de
Primeiro Secretário da Cãmara Municipal, perceberá o subsidio de R$
4.495,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais)
III - 0 exercente de mandato de Vereador, ocupando o cargo de
Presidente da Cémara Municipal, perceberá o subsidio de R$ 4.995,00
(quatro mil novecentos e noventa e cinco reais)

Artigo 2 ° - 0 exercente de mandato de Prefeito Municipal perceberá
o subsidio de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).
Artigo 30 - o exercente de mandato de Vice-Prefeito Municipal
perceberá o subsidio de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Artigo

40

- Os Secretários Municipais, perceberão o subsidio de R$
3.195,00 (trés mil cento e noventa e cinco reais).

Artigo 50 - Os subsidios são irredutiveis e não serão computados
nem acumulados sob qualquer fundamento, ressalvado o disposto no
artigo 8° , ficando assegurada a revisão geral anual, na forma da
Lei.
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Artigo 6° - Os subsidios fixados por esta Lei poderao ser alterados
por Lei especifica, para fins de revisào geral anual, sempre na
mesma data e sem distinçao de Indices.
Artigo 70 - Nenhum subsidio poderá ser superior ao valor fixado no
artigo 2° desta Lei, para Prefeito Municipal.

-

-
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Artigo 8 0 - Os valores dos subsidios fixados para os exercentes de
mandato dos Poderes Legislativo e Executivo, Secretários Municipais
e demais agentes politicos, não poderão ultrapassar os limites
estabelecidos pela Constituição Federal e demais normas infracons titucionais.
Parágrafo ünico - Ocorrendo o excesso previsto neste artigo o valor
dos subsidios será reduzido, de forma igualitária, ate adequar-se
aos limites da Lei.
Artigo 90 - Seräo publicados anualmente, no primeiro trimestre de
cada exercicio financeiro, os valores dos subsidios dos exercentes
de mandatos eletivos, secretários municipais e demais agentes
politicos.
Artigo 10 - Os orçamentos de cada Poder consignarão em cada
exercicio, as dotaçoes destinadas ao pagamento dos respectivos
subsidios.
Artigo 11 - Ficam revogadas as Leis e demais atos anteriores
dispondo sobre a fixação de subsidios ou remuneraçäo dos agentes
politicos.
Artigo 12 - Esta lei entrará em

or em 1° de janeiro de 2017.

CELIA MARIA ERRACOLI DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL
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ANEXO I
(Estirnativa do impacto orçamentário-financeiro § 2° do artigo 16
da Lei Cornplernentar 101/2000)
Corn relação ao impacto orçamentário-financeiro salientarnos que a
fixaçao do valor dos subsIdios para os exercentes de mandato
eletivo dos Poderes Legislativo e Executivo, Secretários
Municipais e demais Agentes Politicos do Municipio de São José da
Bela Vista atende a legislação norteadora da matéria.

o reajuste não afetará o equilibrio economico financeiro, e o
dispêndio financeiro, será irrelevante, não superando os limies
previstos nos gastos corn pessoal.
Ademais, cumpre assegurar que ha cornprovação da existência de
prévia dotaçao orçamentária suficiente para atender as projecOes
de despesa de pessoal e aos acréscirnos dela decorrentes,
discriminados na Lei Orçarnentária para o exercicio de 2016, e
sendo assirn a perspectiva para 2017 é de aurnento na receita.
Este impacto é compativel corn as dotaçöes consignadas no
orçarnento da Cârnara Municipal de São José da Bela Vista e da
Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista e nos demais
dispositivos da legislacão orçarnentária e de responsabilidade
fiscal.
Sendo assirn a aprovacão do referido projeto de Lei não irnplicará
ern despesas corn pessoal acima do lirnite previsto, e rnanterá os
valores dentro do padrão.

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

