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Jardinopolis, 23 de outubro de 2019. 

OFICIO N. °  273/2019 
PROJETO DE LEI N. °  083/19 
Mensagem fl. 0  083/19 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Seguindo orientaçâo de nossa AssessOria Juridica estarnos 
encaminhando a Vossas ExcelOncias a presente matérla que "DISPOE SOBRE A ELEVAAO 
DO VALOR DO CREDITO DO CARTAO ALIMENTAAO DE QUE TRATA 0 ART. 20  DA LEI 
MUNICIPAL No 3367108; REVOGA OS ARTIGOS 50,  6°, 7°, 80, 91  E 10 DA LEI MUNICIPAL N° 
3367/2008; BEM COMO A LEI MUNICIPAL N.° 341312008, DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS". 

A Lei Municipal n.° 3367/2008 que institulu o charnado bonus assiduidade 
ao servidor püblico do Poder Executivo Municipal, tern a finalidade de premier o servidor assiduo 
nas suas atividades. Ora, o fato gerador do bOnus nâo e juridicarnente válido para manter a 
vantagern pecuniária ora institulda por ser urn dever ordinário do servidor. 

A concessäo de bonificaçâo, de forma genérica, rnediante curnpñrnento 
de deveres inerentes a funcâo, corno é o caso do bOnus por assiduidade, não se compatibiliza 
corn os principios consagrados na Lei Orgânica do Municipio de JardinOpolis, já que a assiduidade 
constitui dever funcional elernentar que nâo dernanda recornpensa, alérn de contraprestaçäo 
pecuniária pelo vencirnento. 

Na prâtica, a gestâo atual näo possui alternativa legal se não propor a 
revogaçâo do presente bonus assiduidade. 

Por outro lado, na tentativa de rninirnizar as perdas a soluçao encontrada 
pela Prefeitura e dar urn acréscirno de R$ 85,00 no cartâo-alirnentaçao, que de R$ 500,00 passa 
para 585,00. 

Assirn sendo, diante de sua irnportância e irnprescindibilidade, espera-se a 
habitual atençâo e cornpreensâo pare a aprovacão unânirne deste projeto de lei, o qual 
subrneternos a alta consideração dos Nobres Edis, pedindo que referida matéria seja apreciada 
e votada no REGIME DE URGENCIA ESPECIAL, dentro nos termos regimentals. 

Apr oxe  arnos oportu9id&ie para renovar a Vossa ExcelOncia e dernais 
nobres Vereadores, os nosq\ ais cprosfotestos de estirna, consideracao e apreço. 

R6 MARCONI 
Municipal / 

A Sua Excelência a Senhora 
MARL! RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Pimara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI 	N.° 083/19 
=De 23 de Outubro de 2019= 

"DISPOE SOBRE A ELEVAcAO DO VALOR DO 
CREDITO DO CARTAO ALIMENTAçA0 DE QIJE 
TRATA 0 ART. 20  DA LEI MUNICIPAL NO 3367/08; 
REVOGA OS ARTIGOS 50,  60, 70, 80, 90  E 10 DA 
LEI MUNICIPAL NO 3367/2008; BEM COMO A LEI 
MUNICIPAL N.° 3413/2008, DANDO OUTRAS 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO 
DE sÃo PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOE5 QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de 
Lei fl. 0  083/19, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art 1 0  0 valor do crédito a ser consignado mensalmente no "Cartão 
Alimentação" de que dispöe o art. 2 0  cIa Lei Municipal 3367/2008 será 
de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), podendo ser 
reajustado anualmente, pelo IPCA, por meio de Decreto do Executivo. 

Art. 20  Ficam revogados os artigos 50 ,  60, 70,  80,  go e 10 da Lei Municipal 
3367/2008 que "DISCIPLINA 0 PROGRAMA ALIMENTAR DOS SERVIDORES E 
FUNCIONARIOS PIIJBLICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ATIVOS, INATIVOS E 
PENSIONISTAS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; bern corno a Lei Municipal n.° 
3413/2008 que "DA NOVA REDAçA0 AO ARTIGO So DA LEI MUNICIPAL N° 3367/08". 

Art. 30  As despesas decorrentes da aplicaçào desta Lei correráo a conta da 
cornpensaçâo cIa extinção do bonus assiduidade, das dotaçôes 
orçamentárias práprias, e, suplernentadas, se necessârio for. 

Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçäo, produzindo efeitos 
a partir de 01 de dezembro de 2019, revogadas as disposiçöes em 
contrário. 

Prefeitura Municipal deJardiqópolis, 23 de outubro de 2019. 
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RELATORIO DE AVALTAçA0 DO IMPACTO ORcAMENTARIO/FINANCEIRO DO 
PROJETO DE LET QUE TRATA DO AUMENTO REAL DO VALOR DO CARTAO 
ALIMENTAcAO, CONCEDIDO AOS SERVIDORES PUBLICOS DO PODER EXECUTTVO 
DO MUNICIPIO DE JARDINOPOLTS, ESTADO DE SAO PAULO, E DA OUTRAS 
PRO VIDENC IA S : 

Premissas: 

O presente Proj eto de Lei trata do aumento real do valor do cartâo alimentação concedido aos 
servidores püblicos do Poder Executivo do municfpio de JardinOpolis, Estado de São Paulo. 
A receita corrente lfquida prevista, na Lei Orçarnentária Anual - LOA, para o atual exercIcio 
totaliza o montante de R$ 135.400.000,00. 
No presente proj eto de lei flea previsto o valor do Cartão AlimentaçAo em R$ 585,00 (quinhentos 
e oitenta e cinco reais), a partir do més de dezembro de 2019. 
O montante de créditos orçamentários destinados ao empenho dessas despesas totaliza 
R$ 10.414.700,00 (dez milhOes, quatrocentos e quatorze mu, setecentos reais). 
O Poder Executivo Municipal pagará ate o més de novembro, a cada servidor que eumprir as 
exigéncias da Lei 3413/2008, que será revogada, a importância de R$ 1.000,49 (urn mil reals, 
quarenta e nove centavos), correspondente ao piso salarial do rnunicipio. 
O municipio pagou ate o més de outubro, a tItulo do beneficio concedido pela Lei 3413/2008 o 
montante de R$ 757.158,83 (setecentos e cinquenta e sere mil cento e cinquenta e oito reais oitenta 
e trés centavos), numa media mensal de R$ 75.715,71 (setenta e cinco mil setecentos e quinze 
reajs setenta e urn centavos). 
A estimativa de gastos corn o benefieio supramencionado ate o més de novembro, quando seth 
encerrado e de R$ 832.874,71 (oitocentos e trinta e dois mil oitocentos e setenta e quatro reais, 
setenta e urn centavos). 
O rnunicipio pagou ate o mês de outubro, a tItulo de cartAo alimentaçAo, o valor aproximado de 
R$ 7.700.000,00 (sete milhOes setecentos mil reais), sendo que, no mês de dezembro, sendo 
coneedido o aumento, objeto deste projeto de lei, serãpago R$ 819.000,00 (oitocentos e dezenove 
mil reals), totalizando no exercicio o montante de R$ 8.519.000,00 (oito rnilhoes quinhentos e 
dezenove mil reals). 
Esse valor sornado ao valor do beneficio concedido pela Lei 3413/2008 totaliza 
R$ 9.35 1.874,71 (nove milhOes trezentos e cinquenta e urn mil, oitocentos e setenta e quatro reals 
setenta e urn centavos). 
A disponibilidade orçamentária pam o empenho dessas despesas nesteT exercicio é de 
R$ 10.414.700,00 (dez milhOes quatrocentos e quatorze mil, setecentos reais). 

Para o exercicio de 2020 nAo havera o pagarnento do "Bonus Assiduidade", no entanto, o valor do 
eartão será de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reals), o que, multiplicado pelo nUniero de 
servidores corn direito a esse beneficio (1.400 servidores) totaliza o montante anual de 
R$ 9.828.000,00 (nove milhOes oitocentos e vinte e oito mil reais). 
A dispothbilidade orçamentária para o empenho dessas despesas no exercIcio de 2020 é de 
R$ 10.070.500,00 (dez milhOes setenta mil quinhentos reais). 
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Para o exercIcio de 2020, considerando o reajuste do valor na ordern de 3,80% (Boletim FOCUS, 
emitido pelo BACEN, de 18 de outubro de 2019), referente ao IPCA estirnado Para o exercicio de 
2020, o valor do cartão passará a R$ 607,23 (seiscentos e sete reais vinte e três centavos), assirn, 
mantido o mesmo nürnero de servidores corn direito ao beneficio o montante anual será de 
R$ 10.201.464,00 (dez rnilhOes duzentos e urn mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). 

ConclusAo 

Como dernonstrado neste relatorio as disponibilidades orçamentárias para o empenho das 
despesas, obj eto do proj eto de lei em tela são rnaiores que que a estirnativa atual de liquidação, de 
forrna que o aumento pretendido e a extinçAo do Bonus Assiduidade nAo afetará o alcance das 
rnetas fiscais previstas. 
Para o exercIcio de 2021 o valor estimado de gastos é inferior a disponibilidade orçarnentaria Para 
os exercfcios de 2019 e 2020, destarte, esse rnontante , urna vez consolidado deverá ser previsto 
nas peças de planejamento Para aquele exercicio e para os dernais subsequentes, de modo a estar 
conternplado nas despesas. 
Nosso entendirnento é que o projeto de lei em tela nAo afeta o alcance das rnetas fiscais previstas 
na LDO Para o exercIcio de 2019, tampouco para as metas fixadas Para o exercfcio de 2020 e 2021, 
podendo, por essa Otica ser aprovado. 

Jardinópolis 23 dektttrJe 2019. 
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