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RESOLUÇÃO N° 005/2003 

(Dispõe sobre a reVIsao anual dos 
subsídios dos Srs. Vereadores, prevista 
no artigo 3 7, 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 municipal n° 978 de 18 de 
dezembro de 2000, fixou a remuneração dos Senhores Vereadores no teto 
máximo de 29,95% sobre os valores dos subsídios dos Srs. Deputados Estaduais 
do Estado de São Paulo e 30% para o subsídio do Senhor Vereador ocupante do 
cargo de Presidente da Mesa diretora e da Casa de Leis. 

CONSIDERANDO, que os Deputados Estaduais do Estado de São 
Paulo percebem subsídios no valor de R$ 12.720,00 acrescido· ainda de auxílio 
moradia no valor de R$ 3.000,00. 

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°/o dos subsídios dos Srs. 
Deputados Estaduais e que a fixação dos subsídios dos Vereadores foi fixado em 
seu teto máximo para os Senhores Vereadores do Município de Biritiba Mirim 
que passaria a ter no ano de 2003 o subsídio no valor de R$ 3. 716,00. 

CONSIDERANDO, que o parecer da Diretoria de Finanças e de 
Contabilidade desta Casa, declinou pela impossibilidade em conceder aumento 
nos termos das Considerações anteriores, uma vez que, o orçamento desta Casa 
em face da receita liquida do Município, somente suportaria a revisão dos 
subsídios dos Senhores Vereadores no índice de acréscimo de 12% a partir do 
mês de março, não colocando em risco as diretrizes orçamentárias da Câmara 
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Municipal e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em destaque o seu 
artigo 71. 

RESOLVE: 

Artigo 1 o - Fica concedido a título de revisão anual o acréscimo de 
12% sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, a partir de março do ano de 
2003, anteriormente fixados nos artigos 1° e 2° da Lei Municipal n° 978 de 
18.12.2000, nos termos dos artigos 29 e incisos e parágrafos, 37 inciso X e XI, 
39 § 4°, 150, li, 153, li E 153, § 2°, I da Constituição Federal, da Lei Orgânica do 
Município e Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Artigo 2° - As despesas constantes com a execução da presente 
RESOLUÇÃO correrão a conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

Artigo 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 17de março de 2003. 

Presidente da Câmara 

1 o Secretário 2° Secretário 

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

Madalena~ de Moraes 

Diretora de Secretaria 


