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~ESOLUÇÃO 004/2004 

(Dispõe sobre a fixação dos subsídios 
dos Vereadores e Presidente da Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM no uso de suas 

CONSIDERANDO, que o Regimento Interno letra "B" inciso V 
do artigo 251 do Regimento Interno, dispõe como instrumento legal para a 
fixação de remuneração dos Srs. Vereadores; 

CONSIDERANDO, que os Deputados Federais percebem 
subsídios no valor de R$ 12.847,20 e os Deputados Estaduais do Estado de 
São Paulo percebem subsídios no valor de R$ 9.635,40, correspondente a 
75io (setenta e cinco por cento) dos subsídios dos Deputados Federais; 

CONSIDERANDO, que conforme determina a Constituição 
Federal de que o Vereador nos Município com menos de 50.000 habitantes 
não poderão ter os subsídios superiores a 30io dos subsídios dos Srs. 
Deputados Estaduais e que a fixação dos subsídios dos Vereadores fixados 
em seu teto máximo, o Senhor Vereador do Município de Biritiba Mirim 
passaria a ter o subsidio no valor de R$ 2.890 ,62; 

CONSIDERANDO, que o parecer da Diretoria de Finanças e de 
Contabilidade desta Casa, declinou a possibilidade de conceder aumento nos 
termos das considerações anteriores, uma vez que o orçamento desta Casa 
em face da receita líquida do Município suporta a revisão dos subsídios dos 
Senhores Vereadores, não colocando em risco a diretrizes orçamentárias da 
Câmara Municipal e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 
destaque o seu artigo 20; 

RESOLVE: 

Art. 1° O subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim, para a Legislatura de 1° de janeiro de 2005 a 31 de 
dezembro de 2008 fica fixado em R$ 2.890,62 (dois mil oitocentos e 
noventa reais e sessenta e dois centavos), correspondente atualmente a 

c:;::;ozdo 1ubsidio dos Del1!!!ados Estaduais. 
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Art.2° O subsídio mensal do Vereador ocupante do cargo de 
Presidente da Câmara Municipal fica fixado em R$ 2.890,62 (dois mil 
oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), correspondente 
atualmente a 30'i'o do subsídio dos Deputados Estaduais. 

Art.3° Nos termos da Legislação vigente o total da remuneração 
dos Membros do Poder Legislativo não poderá ultrapassar: 

a) 30% (trinta por cento) do valor recebido em espécie 
pelos Deputados Estaduais, conforme determina a letra 
"b", inciso VI, do artigo 29 da Constituição Federal, com 
a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 
n.0 25. 

b) 05% (cinco por cento) da arrecadação própria Municipal, 
conforme determina o inciso VII, do artigo 29 da 
Constituição Federal , com a redação da Emenda 
Constitucional n.0 01, de 03/03/92. 

Art.4° Os limites de despesas da Câmara Municipal , incluídos os 
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, será de 08% 
(oito por cento) da receita tributária e das transferências previstas no 
parágrafo 5° do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, 
efetivamente arrecadados no exercício anterior, nos termos do inciso I, do 
artigo 29 da Constituição Federal com a redação que lhe foi dada pela 
Emenda Constitucional n.0 25. 

Parágrafo Único - Nos termos da letra "a" I do inciso m, do artigo 
20 da Lei Complementar n.0 101, de 04 de maio de 2000, as despesas com 
pessoal do Poder Legislativo serão limitadas a 06'i'o (seis por cento) da 
Receita Corrente Líquida do Município. 

Art.5° Os subsídios de que trata esta Resolução serão revistos 
anualmente na mesma época e pelos mesmos índices da revisão da 
remuneração dos Servidores Públicos Municipais, desde que atendidos os 
limites estabelecidos nos artigos 3° e 4° da presente Resolução. 
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Art.6° Aos Vereadores que deixarem de comparecer às sessões 
realizadas serão descontadas as faltas, em valor proporcional ao número de 
sessões realizadas e às faltas cometidas. 

Art.7° Não será considerada como falta, a licença justificada por 
moléstia devidamente comprovada ou para desempenho de missões 
temporárias de caráter cultural ou de interesse do Município. 

Art.8° O subsídio será devido normalmente nos períodos de 
recesso. 

Art.9° Esta Resolução entra em vigor em 1° de janeiro de 2005, 
revogadas as disposições em contrário . 

A 

CAMARA MUNICIPAL DE B ITBA MIRIM, em 31 de agosto de 
2004. 

2° Secretário 

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

Madalena Ro [Q es de Moraes Diretora~~~retaria 


