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S lJIrtftitun Municipal bt !1arbinóputis 
ESTADODE SAO PAULO 

Jardinópolis, 30 de Novembro de 2017. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Temos a honra de encaminhar. a essa Edilidade o Projeto de Lei 
Complementar ri.° 07/17 que: "DISPÔE SOBRE ALTERAçOES NA LEI 

COMPLEMENTAR P1° 02, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2004, OUE IDISP6E SOBRE 0 
PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS if 
DA OUTH4S PRO VIDENCIAS'E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". 

A Secretatia de Educacâo, considerando as alteracOes na Consolidagão das 
Leis Trabaihistas e visando adequar 0 estabelecido na Lei Complementar 02/2004, corn suas 
posteriores alteraçöes, apresenta aos egrégios Edis o Projeto de Lei Complernentar acima 
referenciado. 

Acreditamos que, ao promover a extensão da carga horãria do Professor da 
rede publica municipal de ensino, irernos incentivar a perrnanência do mesmo em nosso municipio, 
evitando seu deslocamento para outras localidades e incentivando, de certa forma, rnelhor qualidade 
em seu trabalho. A complementação de carga horària será Util tambern no cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, uma vez que as contrataçoes ficarâo reduzidas a necessidades pontuais. 

Vale Iernbrar ainda, aos Senhores Vereadores, que no prOxirno dia 18 de 
dezembro de 2017- estaremos iniciando o processo de atribuicoes de aulas dos professores da rede 
municipal de ensino - torriando-se de alta relevAncià e indispensável a áproväçao deste Projeto 
de Lei Complementar. .. 

Para tanto elaborarnos a presente matéria ppla qual solicitamos a inclusao 
da mesma na pauta da Sessao Ordinária, a ser reatizada nessa colenda cAmera no dia 4 de 
dezembro do corrente ano, para ciência dos nobles Edis; e, visto ser a Ultima SessAo Ordinária do 
corrente exerciclo, so!icitanios que a mesma seja apreciada e votada em SESSAO 
EXTRAORD!NARIA, na qual fica desde já, pe!o presente, solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia e demais nobres 

ASUAEXCELENC'A 
SENHOR JOSÉ EURIPEDES FERREIRA 
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINÔPOLIS-SP. 

Vereadores, os nossos n 
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RELATORIO DO IMPACTO 0RçAMENTA1UO-HNANcEIRO, DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA 
INSTITUIcAO DA CARGA SUPLEMENTAR AO MAGISTERTO DA REDE PI5BLICA MUNICIPAL DE 
ENSINO DE JARDINOPOLIS, E DA OUTRAS PRO VIDENCIAS. 

Premissas: 
Cuida este projeto de let da instituição cia "carga suplementar" ao magistério da rede püblica municipal de ensino 
de JardinOpoli& 
A partir cia a1teraço do arligo 318, da CLT, os professores podetho lecionar, em urn mesmo estabelecimenlo, 
por mais de urn turno, desde que Mo ulinpasse a jornada de trabalho semanal prevista legalmente. 
Isso permite entâo quc os professores do quadro efetivo do municipio possarn assurnir classes em substituicâo a 
aqueles afastados pot qualquer meio on motivo, em gozo de ferias e outras condiçOes, 0 que atualmente C feito 
pot meio de contrataço por tempo determinado, por processo seletivo simplificado. 
Corn isso esperasse, por urn lado a methoria cia qualidade do ensino e por outro a reducao dos custos, uma vez 
que os professores que assumirem a carga suplementar, de acordo corn o projeto de lei Mo farAo direito a outro 
repouso semanal remunerado, tampouco a outro carffio alimentaçAo, o que aqueles contratados pot tempo 
determinado fazern direito. 

O RelatOrio do Impacto Orçamentário-Financeiro constitui exigência disposta nos artigos 15 a 17, cia Lei 101, de 
04 de malo de 2000, qoando da criaçAo, expansão on aperfeicoarnento cia açAo governamental que acalTete 0 

aurnento cia despesa, devendo esse docurnento comprovar que o cumprimento das metas fiscais previstas na Lei 
de Diretrizes Orcamentãrias - LDO, Mo seth afetado, caso contrário a ação Mo podera ser ampliada. 
Ainda, quanto so diploma legal suprarnencionado, nos seus artigos 18 a 23, 0 Relatório do Impacto 
Orçamentario-Financeixo deverá demonstrar que as alteraçoes no quadro de pessoal Mo resultarao in superação 
dos limites de gastos corn pessoal em relaçao a receita corrente liquids, o que, caso Mo fique comprovado 
impede quc essas alteraçOes sejarn levadas a efeito. 
O artigo 20, cia Lei 101/00, limita o percentual da relaçao entre as despesas com pessoal e receita corrente liquith 
em 54% (cinquenta e qualro per cento) - limite legal, portanto, se na projecão cia relaçAo ficar evidenciado que 
o limite sera superado e ainda assim insistir-se no feito fica caracterizado crime de improbidade adininistrativa. 
Ainda corn relação an limite legal, ulna vez superado o gestor deve tomar as devidas providëncias pan que o 
percentual cia relação retorne a 54%, sendo que a reducAo deve ser de pelo menos urn terço no prirneiro 
quadrimestre e o restante no segundo quadrirnestre, destarte, o prazo para a regularização C de 08 (oito) meses. 
AlCm do limite legal previsto no artigo 20, temos ainda o "limite prudencial", fixado no artigo 22 dessa lei, isto 
C, 95% do limite legal, o que corresponde a 51,3 0/6. 

Superado o limite prudencial so eñte pñblico ficarn vedadas a concessão de vantagens, reajuste, adequação da 
rernuneração a qualquer titulo, salvo a revisao geral anual on ainda derivada de determinaço judicial, criação de 
cargo, emprego on fimção, alteraçfto de estrutura de carreira que implique em aumento da despesa, provimento 
de cargo püblico, admissão on contratação de pessoal a qualquer tItulo, ressalvadas as reposiçOes por 
aposentadoria on falecimento de servidores das areas cia educaco, saüde e seguninça. 
Como pode-se depreender, o lirnite prudencial (51,3 0/6) Mo deve set ultrapassado, sob peon de resthngir o 
fornecimento dos servicos a comunidade, em razo cia lindtaçAo imposta aos gastos corn pessoal. 
Com o objetivo de efetuar os cãlculos e a partir dos seus resultados a análise e parecer sobre a legalithde on Mo 
do projeto de lei em testilha, sob o aspecto do impacto orçarnentário-financeiro, nos valemos das informaçoes 
repassadas pelo Departamento dc Recursos Humanos, do Departaniento de Planejamento e Orçainento e das 
infonnaçOes constantes do Portal cia Transparéncia do Municipio, relativo a projeção de arrecadação de receitas, 
disponibilidadede dotaçOes orçarnentãrias e encerramento do exercicio anterior- 
* cáiculo deve set efetuado para o exercicio em que entra em vigor e aindapara os dois subsequentes. 
A partir do exercicio de 2017 o cálculo dos gastos corn pessoal não mais incluirá o recolhirnento do PASEP. 
O percentual de inflaçao (IPCA do IBGE) previsto para os exercicios de 2017, 2018 e 2019 são de 3,03%, 4,02% 
e 4,000/% respeclivarnente - (Boletim FOCUS do Banco Central do Brasil - 24/11/2017). 

Metodologia de Cálculo 

Iniciahnente cabe, em cumprimento so artigo 18, cia Lei 101/00, verificar o percentual dos gastos corn pessoal 
em relação a receita corrente liquida nos doze meses anteriores, on seja, de novernbro de 2016 a outubro de 
2017. 
Em seguida verificamos o nümero mCdio de contrataçöes pot tempo determinado no atual exercicio. 
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Encontrada a media, esse valor será multiplicado pelo valor do custo unitário total do professor substituto, 
contratado per tempo determinado. 
Esse montante representa o custo total mensal da substituicão per professores contratados temporariarnente, e 
será multiplicado per doze, temos assim o custo anual de vencimentos e encargos. 
Esse mesmo cálculo sera efetuado pan professores do quadro efetivo, quando da possivel athbuiçâo de car.ga  
suplementar, sern olvidar quo , nesse case, o repouso semanal remunerado näo integmth o cálculo, urna vez que 
os professores ja o recebem na sua jomada normal e que o valor da horn cia carga suplementar é 0 piso, portanto 
sem qualquer adiço de tempo de serviço e/ou outros acréscimos a que fazem direito quando dajomada normal. 
Finalizados esses cákulos faremos o comparativo dire os valores das contrataçOes per tempo determinado e Os 
valores da carga suplementat 
o montante calculado da carga suplernentar seth dividido pelo montante da receita corrente liquida prevista Da 
LDO, o quociente corresponde ao percentual da relacão gastos com pessoalxreceita corrente liquida. 
Pam o cálculo do impacto para os dois exercicios subsequentes aplicamos os indices de inflaçAo previstos e 
temos assirn, per resultado, os percentuais th relação gastos corn pessoalxreceita corrente liquida. 
Ate esse motnento estamos tratando dos gastos corn pessoal proprianiente ditos, em conformidade corn os artigos 
18a23,daLei 101/00. 
Pan efeito do cumprimento dos artigos 15 a 17 do diploma legal retro mencionado, far-se necessário verificar se 
o atunento da despesa não prejudicará o alcance das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentârias, pan isso calculamos tambCrn o valor da adiçao cia funçOes em relaçao as metas fiscais previstas 
naLDO. 

Pan tanto, após essa fase passarnos ao cálculo do custo total, incluindo o cartAo alirnentação, beneficio esse que 
nâo é computado pan efeito dos célculos dos gastos corn pessoal em relaçao a receita corrente lIquida, no 
entanto deve ser contabilizado para efeito cia análise do irnpacto sobre as metas fiscais previstas na LDO. 

1- Artigos 18  23, da Lei 101/00 

RelaçAo Gastos corn Pcssoal x Receita Corrente Liquida atual (compreendendo o periodo de novembro de 2016 
aoutubrode2ol7). 

Gastos corn Pessoal: R$ 57.568.583,05 
Receita Corrente Liquith: R$ 120.939.072,36 

Fônnula: GP/RCL: R$ 57.568.583,05/ R$ 120.939.072,36= 0,4760 ou 47,6% 

Quadro comparative entre contratação de substitutes per tempo determinado e atribuiçao de carga suplementar: 
- 	

- ITEM SELE±IVO - SUPLEMENTAR 

BASE R$ 1.871,25 R$ 1.871,25 

DSR  R$ 	207,92 PS 	0,00 

SUBTOTAL VENC R$ 2.079,17 R$ 1.871,25 

130  R$ 	173,26 PS 	155,94 

FERIAS PS 	57,18 PS 	51,46 

SUBTOTAL ItS 2.309,61 ES 2.078,65 

INSS ES 	531,21  R$ 	478,09 

FGTS PS 	184,77 Its 	166,29 

TOTAL P53.025,59 Its 2.723,03 
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A media de substituiçdes encontrada foi de 45/m8s, assim, multiplicamos esse nmunero pelos respectivos valores 
totais do quadro supra e eucontramos o total mensal pan cada lipo de contratação, ato continuo multiplicamos 
por doze e enconlramos os valores totals anuais, como descrito no quadro abalxo 

Media de Valor Mensal Valor Mensal da Valor Anual- Conliato por Valor Anual Carga 
SubstituiçOes Coninto por Tempo carga Suplementar Tempo Detemilnado Suplementar 

Determinado 
45 Es 136151,55 ES 122.539,05 ES 1.633.818,60 PS 1.470.468,60 

Diferença: RS 163.350,00 

Considerando o Cartão Alimentacao: 
ITEM CONTRATO POR TEMPO CARGA SUPLEMENTAR 

DETERMINADO  
VENCIMENTOSE PS 1.633.818,60 ES 1.470.468,60 

ENCARGOS 
(TOTAL/ANO)  

CARTAO P.S 	207.900,00 ES 	0,00 
ALIMENTAcA0 
(TOTAL/ANO) ___ 

TOTAL ES 1.841.718,60 ES 1.470.468,60 
DIFERENcA  ES 	37 1.250,00 

Parecer 
Como pode-se verificar, entre a contrataçäo de professor substituto, por tempo determinado, por meio de 
processo seletivo e a atribuiçao de carga suplementar a professor do quadro efetivo do municIpio, existe uma 
vantagem significativa, pela Otica orçamenthria-financein na opção pela segunda, visto que os custos são muito 
inferiores a primeira. 
Jima vez que a atribuição th carga suplementar reduz os custos em relaçâo a subslituicao por tempo 
determinado, como e feito atualmente, despiciendo efetuar outros caleulos e anàlises, pois flea evidenciado que a 
instituiçao da carga suplementar não tem por efeito a majoração da foiha de pagamentos, pelo contrário, a reduz, 
destarte nAo se cone o risco de alcançar ou superar o limite prudencial previsto no artigo 22, da Lei 101/00. 
Com  relaçao as metas fiscais, a redução dos custos calculath colabora corn o alcance ths metas fiscais previstas 
riaLDO. 
Posto isso entendemos que a instituição da carga suplemenlar atende as exigéncias da legislação de regência, 
portanto o projeto de lei pode ser aprovado scm restriçoes de natureza orçamentária-flnanceira, 

JardinOpolls, 29 d,,no'rpde 2017. 

de Sousa 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.° 07/17 
=De 30 de Novembro de 2017= 

"DISPOE SOBRE ALTERAcOES NA LEI 
COMPLEMENTAR N° 02, DE 04 DE NOVEMBRO 
DE 2004, QUE 'DISPOE SOSRE 0 PLANO DE 
CARREIRA DO MAGISTERIO PUBLICO 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS if Dii ouiwiis 
PRO VIDENCIAS'E DA OUTRAS PROVIDENCIAS":: 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçOES QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, 

F A Z 	S A B E R:que a Câmara Municipal .de. iardinópolis, cleste Estado, 
aprovou 0 Projeto de Lei Complementar fl. 0  07/2017, de autoria deste ExecUtivo, 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Corliplémentar: 

Art 1 0  Os artigos 10, 11, 12, 13 e 14 da Le' Complernentar no 02, 
de 04 de novembro de 2004, corn suas postériores alteraç6es,4Ue "Dispöe sobre 
o Piano de Carreira do Magistério PUb/tOo Municipal de Jardinópolis e di outras 
pro vidências", e, a nomenclatura do CapItulo IV e seus desdobramentos, passarn 
a vigorar corn a seguinte redação: 

CAPITULO IV 
DA COMPOSIQAO DA JORNADA DE TRABALHO 

SEçAO I 
DA JORNADA DE TRABALHO DOCENTE 

SUBSEcAO i 
DAS HORAS-AULA 

Art. 10. Ficam assirn definidas as horas-aula de Trabalho do Magisterio 
Póblico Municipal, observada a Tabela objeto do Anexo III da presente Lei 
Complementar: 

- PEB I EducacAo Infantil, Ensino Fundamental (Ciclo I)e PEB II corn 
Habihtacão Especial (AEE - Atendirnento Educacional Especializado - e EEE - 
Educacäo Especial Exciusiva) 

Horas-aula: 25,0 (vinte e cinco horas-aula) sernanais 

II— PEB I (EJA) 
Horas-aula: 25,0 (vinte e cinco horas-aula) sernanais 

Ill - PEB II - Ensino Fundamental (Ciclo II) 
Horas-aula (minima): 18,0 (dezoito horas-aula) sernanais 
Horas-aula (rnáxirna): 32,0 (trinta e duas horas-aula) semanais 
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§ 1 0. 0 Professor em regehcia de classe e ôbrigado ao cumprirnento do 
nárnero de horas-aula, segundo o calendario escolar, observando-se: 

a) FEB I - Educaçao Infantil, Ensino Fundamental (Ciclo I): as horas-aula 
seräo consideradas como de 50 (cinquenta) minutos; 

b) PEB II - Ensino Fundamental (Ciclo II): as horas-aula serao 
consideradas corno de 50 (cinquenta) minutos Para o periodo diurno; 

c) FEB II corn Habilitação em Educação Especial (AEE - Atendimento 
Educacional Especializado - e EEE - Educaçao Especial Exclusiva) - Educacão 
Infantil, Ensino Fundamental (Ciclos I e II) é E.J.A.: as horas-aula serão consideradas 
como de 50 (cinquenta) minutos; 

d) PEB I e PEB II - EJA (Ciclo I) e (Ciclo II): as horas-aula serão 
consideradas como de 45 (quarenta e cinco) minutos Para o perlodo noturno. 

§ 20. Aos Professores vinculadosao Regime Estatutario, observar-se-á o 
limite de 64 (sessenta e quatro) horas-aula semanais. 

§ 3° 0 professor que deixar a regencia de classe para ocupar uma 
funcão de confiança de Especialista em Educacäo recebera o correspondente aos 2/3 
(dois terços) referentes as horas-aula atribuidas acrescidas de 113 (urn terco) de horas 
pedagogicas sem qualquer prejuizo de sua remuneraçã.o 

§ 40  Aos Professores do Ensino Fundamental (Ciclo II) que, por 
qualquer rnotivo, desistirern de aulas atribuidas a ele, no inucio ou no transcorrer do 
ano letivo, ficara vedada, Para 0 proximo ano letivo, a atribuição do mesmo nUmero de 
horas-aula da desisténcia. . . 

§ 50• Para os efeitos de cálcUlo dos itens que compôem a remuneração 
dos profissionais do rnagistério, o rnês serã considerado de 5 (cinco) semanas. 

§ 6° Fica autorizada a Secretaria de Educação a utilizar professores 
Para compor grupos de trabaihos técnicos-pedagógicos, especiais ou outros, criados 
durante o processo pedagógico instituido, alterados sempre que necessário. 

SIJBSEQAOII 
DAS HORAS DE TRABALHO PEDAGOGICO COLETIVO 

Art. 11. Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo são aquelas destinadas 
ao trabaiho do Magisterio Publuco Municipal, sem alunos, utilizadas Para 
apnmoramento, conhecimento e capacitacão pedagogica, conforme o Anexo Ill 

§ 1 0  A Secretaria Municipal de Educacäo poderá convocar os docentes 
para participar de reüniöes, palestras, cursoS, .studos e outras atividades de 
interesse da Educaçao nos Horários de Trabalho Pedagogico Coletivo, sern prejuIzo 
dos vencirnentos. 

§ 20.. As Horas de Trabalho PedagógicO Coletivo são de curnprimento 
obrigatório pelo professor, visando a manutenção do conteUdo pedagógico a ser 
transmitido, sendo que aquelas näo cumpridas pelo professor serao descontadas do 
total mensal a ser pago. 

§ 30. Podera o professor declinar do seu cumprirnento antecipadamente 
sern prejuIzo das vantagens para atribuiçAo de classes e/ou aulas, sornente nos casos 
de atribuicäo de jornada suplementar .nos termos da subseção I da seçao II deste 
Capitulo. 

§4° - A Secretária de Educacao, por Resolucao, regulamentara o 
cumprirnento do HTPC da jornada efetiva e da jornada variávei 
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suBsEçAo iii 
DAS HORAS DE TRABALHO PEDAGOGICO LIVRE 

Art. 12. Horas de Trabaiho Pedagógico Livre são aquelas destinadas ao 
trabaiho do Magistério PUblico Municipal, sem alunos, utilizadas Para preparaçAo, 
avaliacão, conferência, criaçao e outras atividades não elencadas, mas necessãrias 
ao desenvolvimento dos trabalhos, bern corno para acompanhamento e 
desenvolvirnento de festividades, cut-sos e capacitacôes oferecidos pela Secretaria 
Municipal de Educaçäo e outras atividades pedagOgicas extraclasse dentro ou fora do 
municipio, conforme o Anexo I. 

Parágrafo ánico. Considerando que as Hot-as de Trabalho PedagOgico 
Livre são de livre escoiha do docente, elas não serao computadas Para efeito de 
acürnulo de cargos. . 

SEcAOII 
DA JORNADA DE TRABALHO.VARIAVEL 

SUBSEcAO i 
DA CARGA SUPLEMENTAR 

Art. 13. Fica autorizada a cat -ga suplementar do Professor vinculado ao 
regime trabaihista da ConsolidaçAo das Leis do Trabaiho - CLT, de acordo corn a area 
de atuação e em regencia de classe, hem corno disciplinas as quais possuir forrnaçao 
especifica, ate o limite previsto em lei. 

§ 1° Fica autorizado o professor a lecionar em mats de urn periodo, na 
rede municipal de ensino, desde que nao ultrapasse a jornada de trabalho semanal 
estabelecida nos termos da Iegislacão federal vigente, corn exceçao do professor que 
se encontra em processo de readaptacão. 

§ 20  - Pam os efeitos de autorização do disposto no parágrafo anterior, 
Ievar-se-ã ern consideração as horas-aula efetivamente curnpridas ern sala de aula, 
desprezadas as horas destinadas a refeição e as hot-as cumpridas fora da sala de 
aula. 

§ 3° - As hot-as suplernentares deverao ser pagas a razão do padrão 
inicial do cargo cujas aulas serao substituidas, desde que 0 profissional do 
magistério possua a habilitacao necessaria. 

§ 40  - As horas suplementàres não caracterizam jornada de trabalho 
efetiva, nao devendo ser base pat-a cálculo das vantagens de ordem pecuniária. 

§ 50  As horas suplementares deixarão de set- pagas sempre que 
ocorrerem afastarnentos superiores a 15 (quinze)dias, quando havera nova atribuiçao 
a novo professor, que as curnprirã ate o final do ano letivo; incorrendo em novo 
afastarnento, observar-se-á a regra instituida de nova atribuicão e suspensao do 
pagamento. 

SUBSEçAOII 
•DAS AULAS EVENTUAIS. 

Art. 14. Fica autorizada a atribuicão de Aulas Eventuais aos Professores, 
de acordo corn a area de atuação e em regência de classe, bem como por disciplinas 
as quais possuir formação especIfica, visando a substituiçAo em carater emergencial 
que nao caracterize continuidade, obedecendo a classificaçao individual aferida no 
processo de atribuiçao de aulas, nAb superioresa 15 (quinze) dias ininterruptos. 

§ 1 0  - As áulas eventuais .nAo caracterizarn acürnulo ou carga 
suplementar, sendo consideradas apenas. corno de substituiçAo em casos 
emergenciais, nao sendo devido o pagamento do HTPC e HTPL. 
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§ 20  - As aulas eventuais deverao ser pagas a razão do padrao inicial do 
cargo cujas aulas seräo substituldas, desde que o profissional do magistério possua 
a habilitacäo necessária. 

§ 30 - As aulas eventuals nâo caracterizam jornada de trabalho efetiva, 
nâo devendo ser base para cálculo das vantagens de ordem pecuniária. 

Art. 2° Ficam revogados os artigos 15 e 17 da Lei Complementar no 02, de 04 
de novernbro de 2004, corn suas posteriores alteraçöes. 

Art. 30Q  Anexo Ilida LeiComplernentar n° 02, de 04 de novernbro de 2004, 
passa a vigorar porn a redaçâo constante do anexo da presente Lei Complernentar, 
denominado de "ANEXO III - TABELA DE COMPOSIQAO DA JORNADA DE TRABALHO 
DOS PROFISSIONAIS DA EDuCAçA0". 

Art. 4° Esta Lei Cornplernentar entra ern vigor na data de sua aprovaçâo, 
surtindo seus efeitos a partir de sue pubticação, revogando-se as disposiçOes em contrArio, 
ern especial a Lei Complementar n° 03, de 12 de riovembro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Jardinópdlis, 30 de novembro de 2017. 
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ANEXO XXX 
TABELA DE coMposxçAo DA 3ORNADA DE TRABALHO DOS PROFISSXONAIS DA EDucAcAo 

Horas - Auta HTP - Coletivo HTP - Uvre JORNADA 

18,00 02,00 07,00 27,00 

19.00 02,00 07.50 28.50 

20,00 02,00 08,00 30,00 

21,00 02,00 08,50 31,50 

22,00 02,00 09,00 33,00 

23,00 02,00 09,50 34,50 

24,00 02,00 10,00 36,00 

25,00 02,00 10,50 37,50 

26,00 02,00. 11,00 39,00 

27,00 02,00 11,50 40,50 

28,00 02.00 12,00 42,00 

29,00 02,00 12,50 43,50 

30,00 02,00 13.00 45,00 

31,00 02,00 13.50 46,50 

32,00 02,00 14,00 	. •. 	48,00 

33,00 02,00 14,50 49,50 

34,00 02,00 . 15,00 51,00 

35,00 02,00 15,50 52,50 

36,00 02,00 16;00 54,00 

37,00 02,00 16,50 55,50 

38,00 02,00 17,00 57,00 

39,00 02,00 17, 50 58,50 

40,00 02,00 18.00 60,00 

41,00 02.00 18,50 61,50 

42.00 02,00 19,00 63,00 

43,00 02,00 M, 50 64,50 

44,00 02,00 20,00 66,00 

45,00 02,00 20,50 67,50 

46,00 02,00 21,00 69,00 

47,00 02,00 21,50 70,50 

48,00 02,00 22,00 72,00 

49,00 02,00 22,50 73,50 

5000 02,00 23,00 . 75,00 

51,00 02,00 23.50 76,50 

52,00 02,00 24,00 78,00 

53,00 02,00 24,50 79,50 

54,00 02.00 25.00 8 1 ,00  
55,00 02,00 25,50 82,50 

56,00 02,00 26,00 94,00 

57.00 02,00 26,50 85,50 

58,00 02,00 27,00 87,00 

59,00 02,00 27,50 88,50 

60,00 02,00 28,00 90,00 

61,00 02,00 28,50 91,50 

62,00 02,00 29,00 93,00 

63,00 02,00 29,50 94,50 

64,00 02,00 30,00 96,00 


