
Resolução nº 002/2010.

(Dispõe  sobre  a  revisão  anual  dos 
subsídios  dos Srs.  Vereadores,  prevista 
no  artigo  37,  inciso  X  e  XI  da 
Constituição Federal )

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA  MIRIM,  no 
uso   de   suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, que o Regimento Interno, letra “B” inciso V 
do artigo 251, dispõe como instrumento legal para a fixação de remuneração 
dos  Srs. Vereadores que por analogia entende-se também a sua revisão anual. 
Conforme previsão legal do artigo 37 inciso X da Constituição Federal;

CONSIDERANDO,  que a Lei Complementar nº 099 de 15 de 
dezembro de 2.009, concedeu reajuste aos servidores públicos municipais;

CONSIDERANDO,  que os Deputados Estaduais do Estado de 
São Paulo percebem subsídios no valor de R$ 12.384,06 (doze mil, trezentos e 
oitenta e quatro reais e seis centavos) acrescido ainda de auxílio moradia no 
valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinqüenta reais);

CONSIDERANDO, que  conforme  determina  a  Constituição 
Federal de que os Senhores Vereadores nos municípios com menos de 50.000 
habitantes não poderão ter os subsídios superiores a 30% dos subsídios dos 
Srs. Deputados Estaduais;

CONSIDERANDO,  que  a  revisão  anual  dos  subsídios  não 
confronta  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  o  Plano  Plurianual  e  a  Lei 
Orçamentária Anual;

RESOLVE:

Artigo. 1º - Fica concedido a título de revisão anual o acréscimo 
de 5,1% sobre os subsídios dos Senhores Vereadores.
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Artigo 2º -  As despesas constantes com a execução da presente 
Resolução correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Artigo  3º -  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação,  retroagindo  os  seus  efeitos  a  contar  de  1º  de  junho  de  2009, 
revogadas as disposições em contrário. 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA  MIRIM,  em  11  de 
janeiro de 2010.

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

EVERALDO DA SILVA          JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 
         1º Secretário                                                 2º Secretário

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 
publicada e afixada no Quadro de Editais, na mesma data supra.

Madalena Rodrigues de Moraes
Diretora de Secretaria
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