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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Prorroga a fixação dos Subsídios dos Vereadores e 

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, para 

a Legislatura a se iniciar em 1º de janeiro de 2 020, 

estabelecidas pela Resolução nº 01, de 23 de junho de 

2016. 

 

O Vereador Cícero de Moura Neto, Presidente da Câmara Municipal de 
Barra do Turvo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução: 

 

      Artigo 1º - Ficam prorrogados, para a Legislatura de 2021 a 2024, os 

valores fixados dos subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de 

Barra do Turvo, constantes na Resolução nº 01 de 23 de junho de 2016. 

 
Artigo 2º - As Sessões convocadas em caráter extraordinário não serão 

remuneradas, mesmo que aconteçam em período de recesso parlamentar. 
 
Artigo 3º – Havendo falta não justificada nas Sessões Ordinárias e 

Extraordinárias será descontado do subsídio do vereador o valor proporcional ao número 
de Sessões realizadas no respectivo mês, conforme dispõe a artigo 259 da Resolução Nº 
003/2006 – Regimento Interno da Câmara Municipal. 

 
Artigo 4º - As Despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de 

Dotação Orçamentária do Legislativo, suplementadas se necessário. 
 
Artigo 5º - A presente Resolução entrará em vigor a partir de 1º de janeiro 

de 2 021, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Barra do Turvo, 28 de setembro de 2.020. 

 
 

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO 
 
 

 
Cicero de Moura Neto 

Presidente 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
 

De acordo com os artigos 29, inc. VI, da Constituição Federal a fixação do 

subsídio dos vereadores cuja iniciativa compete exclusivamente à Câmara de 

Vereadores. Do mesmo modo, o artigo 12, da Lei Orgânica do Município, estabelece que 

os subsídios dos Vereadores devem ser fixados, em cada legislatura para a subsequente, 

até 30 (trinta) dias antes das eleições municipais.  

No que tange ao valor pago, cumpre ressaltar que não houve alteração dos 

valores atualmente percebidos pelos Vereadores e pelo Presidente da Câmara Municipal, 

em respeito à atual condição econômica do país, que exige, acima de tudo, 

responsabilidade do gestor com o trato do orçamento público, motivo pelo qual não há 

que se falar em impacto orçamentário-financeiro. Deve-se notar, ainda, que a quantia 

fixada pelo presente projeto observa os limites máximos para o subsídio de membros do 

Poder Legislativo local estabelecidos pelo artigo 29 da Carta Magna.  

Desse modo, considerando que a presente matéria, obrigatoriamente, deverá ser 

aprovada e publicada no Órgão Oficial do Município antes da realização do próximo pleito 

eleitoral, a ser realizado no mês de novembro próximo, conta-se com o apoio dos nobres 

edis para a aprovação da matéria posta em debate. 

 

Barra do Turvo, 28 de setembro de 2.020. 

 

 

Cicero de Moura Neto 
Presidente 

 
 
 

Davisson Jesse Rodrigues Bicas          Luiz Mendes Cardoso dos Santos                                                
                   1º Secretário                                                 2º Secretário 
 

 
 

mailto:camara@cmbrradoturvo.sp.gov.br
mailto:camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

