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LEI Nº. 2.125 (DOIS MIL E CENTO E VINTE E CINCO) DE 27 (VINTE E SETE) DE MAIO DE 

2.020 (DOIS MIL E VINTE).                                           

                                                                                         Projeto de Lei nº 04/2020 do Legislativo 
                                                                                                               Autoria da Mesa Diretora  
 
 

“DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E 

DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

JUQUITIBA/SP, NOS PERCENTUAIS, CONDIÇÕES E PERÍODO QUE ESPECIFICA”. 

 

AYRES SCORSATTO, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que à Câmara Municipal aprovou e ele promulga a 

seguinte Lei: 

 

ARTIGO 1º- Os subsídios dos agentes políticos, vereadores da Câmara Municipal de 

Juquitiba/SP., ficam reduzidos no período de vigência da presente, até o dia 30 (trinta) 

de junho de 2.020 (dois mil e vinte), no percentual de 20% (vinte por cento), dos valores 

mensais fixados pela Lei 1.815 (mil oitocentos e quinze) de 28 (vinte e oito) de junho de 

2.012 (dois mil e doze) e, posteriormente ratificados pelo Ato da Mesa sob n.º 17 

(dezessete) de 26 (vinte e seis) de setembro de 2.016 (dois mil e dezesseis). 

  

ARTIGO 2º- Fica reduzida até 30 (trinta) de junho de 2.020(dois mil e vinte) a 

remuneração mensal dos servidores públicos comissionados, da Câmara Municipal de 

Juquitiba/SP., no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores atuais, 

constantes da Tabelas sob n.º “2”, do “Anexo II”, da Lei Municipal nº 1.847 (hum mil 

oitocentos e quarenta sete) de 15 (quinze) de janeiro de 2.013 (dois mil e treze), 

posteriormente modificada pela Lei Municipal  nº 2.044 (dois mil e quarenta e quatro) 

de 04 (quatro) de abril de 2.018 (dois mil e dezoito) e, ulterior atualização de valores 

pela Lei 2.105 de 24 (vinte e quatro) de outubro de 2.019 (dois mil e dezenove). 

 

ARTIGO 3º-  Para efeito da aplicação dos percentuais previstos nos artigos anteriores, 

serão levados em conta os valores líquidos apurados no mês de referência, com vistas 

a preservar e garantia eventuais incidências anteriores, tais como pensão alimentícia, 

empréstimo consignado e congêneres.  
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ARTIGO 4º- A redução tratada nos artigos antecedentes não produzirá efeitos na 

aplicação dos tetos remuneratórios previstos nos artigos 29, VI, “b” e 37, XI, ambos da 

Constituição Federal, que continuam a serem considerados para todos os fins de fato e 

direito, mesmo sob a vigência da presente Lei. 

 

ARTIGO 5º-  Os recursos financeiros que deixarem de ser empregados no pagamento 

dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração mensal dos servidores públicos 

comissionados da Câmara Municipal de Juquitiba/SP, consoante disposições dos 

artigos 1º e 2º, da presente norma, serão encaminhados ao Poder Executivo Municipal, 

na forma de “devolução antecipada das ‘sobras’ de duodécimo do exercício de 2.020 

(dois mil e vinte)”, para aplicação nas ações da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e, destinadas ao combate ao coronavírus e a pandemia pelo COVID-19. 

 

ARTIGO 6º-  Os recursos necessários para cobertura das despesas decorrentes da 

execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes, 

suplementadas se necessário. 

 

ARTIGO 7º-  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 

efeitos à 1º (primeiro) de maio de 2.020 (dois mil e vinte), mantendo-se vigente até e 

até 30 (trinta) de junho de 2.020 (dois mil e vinte). 

 

Prefeitura Municipal de Juquitiba, 27 de Maio de 2020. 

 
 

 
AYRES SCORSATTO 

Prefeito Municipal 
 
 
 

ÂNGELA SILVEIRA SOARES 
Secretária de Administração 

 
 
 

Esta Lei será publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na 
data supra. Registre-se e Cumpra-se.  
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