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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Projeto de Lei n.°23 de 21 de julho de 2020 

"Fixa o subsidio dos Vereadores da Câmara 
Municipal de Paulo Afonso, Estado da 
Bahia, a partir de 1° de janeiro de 2021 até 
31 de dezembro de 2024, e dá outras 
providências." 

At: CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, ESTADO DA BANIA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, APROVA: 

Art. 1.° Os Vereadores do Município de Paulo Afonso, Estado da Bahia, na legislatura que 
compreende o período de 2021 a 2024, perceberão subsídio mensal fixado nos termos da 
presente Lei. 

Art. 2.° Na forma disposta no artigo anterior, os subsídios para a legislatura 2021/2024 
são fixados da seguinte forma: 

Para o exercício financeiro de 2021, em razão das vedações estabelecidas no 
art. 8°, inciso I, da Lei Complementar de n° 173/2020, fica mantido o mesmo 
valor do subsídio mensal pago no exercício de 2020, no montante de 
R$12.000,27 ( Doze mil reais e vinte e sete centavos) e, observadas as 
regres contidas no art. 3.0  desta Lei. 

Para os exercícios financeiros de 2022 a 2024, fixa-se o valor do subsídio 
mensal, com lastro nos limites dispostos na Constituição Federal vigente, em 
específico os previstos nos incisos VI, alínea d e VII, do art. 29 e no §1.0  do art. 
29-A da Constituição Federal, bem como os limites impostos pela Lei 
CompIementar r.° 101/00, na forma do seu art. 20, inciso III, alínea "a", em 
R$12.661,12 (doze mil seiscentos e sessenta e um reais e doze centavos), 
correspondentes a 50% do subsidio vigente do Deputado Estadual da 

ebservadas as regras contidas no art. 3.° desta Lei. 

§1.° Não haverá diferenciação entre o subsídio do Presidente da Câmara, Vereador que 
fu3cõejegisIativas e administrativas da Casa de Edis, e os demais Ver adores. 



§2.° Os valores dos subsídios mensais fixados no presente artigo serão pagos em parcela 
única, vedado o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou quaisquer outras espécies remuneratórias, ressalvados os benefícios 
sociais concedidos no art. 6° desta Lei. 

§3.° É vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação para 
sessões extraordinárias. 

Art. 39 Considerando que as medidas sanitárias de combate á disseminação do COVID-
19 têm inequívoca repercussão socioeconômica, com impacto negativo indiscutível, 
porém de percentual imprevisível, na arrecadação municipal e, em consequência, reflexo 
no duodécimo constitucional que custeia as atividades da Casa Legislativa, fica a Mesa 
da Câmara autorizada a, através de Decreto legislativo, propor alteração, para menor, 
temporária ou definitiva, dos valores dos subsídios informados nos incisos 1 e II do artigo 
anterior. 

Parágrafo Único. O decreto legislativo citado no caput deste artigo deverá considerar, 
para fins de redução temporária ou definitiva dos valores do subsídio mensal, o disposto 
no inciso Vlf do art. 29 da Constituição Federal, que limita o total da despesa com a 
remuneração dos Vereadores a até cinco per cento da receita do Município e o disposto 
no §1.° do art. 29-A, também da Constituição Federal, que limita as despesas da Câmara 
de Vereadores com sua folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus 
Vereadores, a até 70% de sua receita. 

Art. 49 No mês de janeiro de cada ano da legislatura, a partir de 2022, será feita 
apuração dos limites estabelecidos nas disposições legais citadas no artigo anterior, à 
exceção de 2021. cuja apuração deverá ser realizada em julho do referido exercício. 

Art. 5.° Fica assegurado aos Vereadores o pagamento de parcelas remuneratórias 
atinentes a décimo terceiro salário e terço de férias, conforme o disposto no art. 70, 
incisos VIII e XVII, da Constituição Federal. 

Art. 6.° O cálculo das parcelas remuneratórias referentes aos direitos a décimo terceiro 
salário e terço de férias de que trata o art. 5° desta Lei, deve ser realizado observando-se 
o valor da remuneração, em sentido amplo, efetivamente auferida pelo agente político. 

Art. 7.° O Vereador fará jus ao subsídio integral se comparecer às sessões e participar 
das votações plenárias. 

Parágrafo Único. O valor de cada sessão ordinária será obtido dividindo-se o valor do 
subsídio pelo número das sessões que fc rem realizadas mensalmente. 

Art. 8.° O Vereador que não comparecer às sessões legalmente remuneradas e não 
apresentar as devidas justificativas sofrerá desconto em seu subsídio nos valores 
correspondentes as suas faltas. 

Parávrafo único. Para os fins do presente artigo são consideradas faltas justificadas: 

I. aquelas 
médico corres  

problemas de saúde, desde que apresentado aí tado 
a da ei; 



Uva 

II. nas situações que se caracterizem como exercício do cargo, como representação a 
serviço, participação em seminários, congressos, cursos, e demais situações similares, 
devidamente comprovadas, excluídas aquelas vinculadas a atividades de caráter particular. 

Art. 9.° 
O subsídio fixado na presente Lei poderá ter revisão anual, através de lei 

específica de iniciativa da Câmara Municipal, a partir do exercício de 2022, na mesma 
data e índice gerai concedido aos servidores públicos municipais, observados os 
parâmetros iegais e constitucionais, e ainda ao disposto no art.‘3.° desta Lei. 
Art. 

10 As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de 
dotação própria consignada no orçamento respectivo. 

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor a partir de 10 de janeiro de 2021. 

Art. 12, Revopám-se as disposições em contrário. 

Mesa da Câmara Municipal de Paulo Afonso, 21 de julho de 2020 

Ver. Pe rr tacánio Neto 
esidente 

Ver. AI andro 	iano da 
ice I> idente 

Ver. Ison ed 	e 
1° Sec 

/ .1/474r,e'rC~ Ver. Lo 	ira dos Santos 
2 Secretário 



JUSTIFICATIVA 

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, com base 
no art. 7° , Parágrafo Único do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem, por 
meio do presente, apresentar para analise e apreciação deste Plenário, o Projeto de Lei 
que fixa o subsídio dos Vereadores do Município de Paulo Afonso para o Quadriênio 
2021/2024, e dá outras providências. 

É sabido que os subsídios dos agentes políticos, aqui compreendido o 
Presidente d3 Câmara e demais Vereadores (Poder Legislativo) devem ser fixados, por lei 
distinta, por iniciativa do Legislativo, no ltimo ano do mandato, para vigorar na legislatura 
subsequente, a teor do que dispõe o art. 29, incisos V e VI da Constituição Federal. 

Como regra, os subsídios ora fixados — para o Poder Legislativo — não poderão 
sofrer qualquer tino de aumento na legislatura seguinte — 2021/2024, podendo tão 
somente ser reajustados anuaimente, como forma de recomposição da perda causada 
pela inflação, conforme determina o inciso X do artigo 37 da Constituição brasileira. 

No entanto, considerando as atipicidades desse ano pandêmico e as regras 
provisórias específicas trazidas pela Lei Complementar n° 173/2020, que estabelece o 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), e ainda 
a repercussão socioeconômica, com impacto negativo indiscutível, porém de percentual 
imprevisível, na arrecadação municipal e, em consequência, reflexo no duodécimo 
constitucional que custeia as atividades da Casa Legislativa, algumas definições, também 
provisórias, foram introduzidas no presente projeto, como: 

A manutenção do mesmo valor do subsidio mensal, vigente em 2020, no 
montante de R$12.000,27( Doze mil reais e vinte e sete centavos )para o 
exercício de 2021, atendendo a vedação estabelecida no art. 8°, inciso I, da 
Lei Complementar de n° 173/2020, em consonância com o cenário de queda 
na arrecadação dos cofres públicos, também vitimados com os impactos da 
crise econômica trazida pelo combate ao COVID-19; 
A fixação prévia do subsídio para as competências 2022 a 2024 com lastro 
nos incisos 	agnen d e VI!, do art 29 e no §1.° do art. 29-A da 
Constituição Federal, e nos !imites impostos pela alínea a, inciso III do art. 
20 da Le n.° 101/00, em R$12.661,12 (doze mil seiscentos e sessenta e 
um reais e doze centavos), correspondentes a 50% do subsídio vigente 
do Deputado Estadual da Bahia, na expectativa de que, já em dias 
finais de 2021, a crise financeira tenha sido mitigada; 

proibição da revisão anual do subsídio, nas condições per ' .das pelo 
n 	do art. 37 da Constituição Federal, para o exercício d 021. 



d) E a autorização para a Mesa da Câmara, considerando os reflexos 
financeiros no duodécimo constitucional, através de decreto legislativo, 
propor alteração, para menor, temporária ou definitiva, dos valores dos 
subsídios informados nas alíneas a e b acima, assim persistam as 
condições negativas trazidas pelo combate ao COVID-19. 

Estamos convictos, assim, que a Câmara de Vereadores de Paulo Afonso 
colabora com o Município no enfrentamento à crise financeira instalada pelo 
coronavírus, crise que veio exigir e confirmar que a presença do Poder Público é 
essencial na sua ges:ão. 

Assim, espera a Mesa desta Casa Legislativa a aprovação, pelo coletivo de 
seus pares, em Plenário, do presente Projeto de Lei que fixa o subsídio dos Vereadores 
do Município cie. Paulo Afonso, para o quadriênio 202112()24, e dá outras providências. 

Mesa da Câmara Municipal de Paulo Afonso , 21 de julho de 2020. 

Ver. Pedro 	cano Neto 
sidente 

Ver. Alexa 
V" 

Silva 

   

Ver. Edil os de Freita 
tário 

C Ver. I 	iN r" fc 	sim dos Santos 
2° Secretário 
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CÃMARA MUNICIPAL U. PAULO AFONSO 
- ESTADO DA BAHIA - 

EMENDA MODIFICATIVA N° 03 /2020 

Emenda ModIfIcatIva ao Incluo I, artigo 20 do Projeto do Lel N°23/2020, 

000 
fixa o subsidio dos Voroadoros do Câmara Municipal de Paulo Afonso, 

Estado da Bania, a partir do 1' do janeiro do 2021 até 31 de dezembro de 2024, 

dá outras providencias, 2024, do autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal. 

In vorbis, o Inciso "1" no toxto 
) e rei 	an 	de 2021 em ra o das 

I 	a Lei • 	I 	entar  
.mo valor do s 

ontan e de R 1200027 Dize 
servadas as re (tas contidas 

Do urt, 30  desta lei, 

Modifica o subsidio e texto de lei da preposição supracitada, passando o 

texto da lei para a seguinte redação: 

I,..] 	— Para o exercido financeiro de 2021, em razão das  
vadações estabelecidas no art. 8°, inciso I, da Lei Complementar  
de n" 173/2020, o subsídio mensal pago será no montante de RS  
9.622,45 (Nove mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e  
cinco centavos) c, não excluindo a aplicação do art. 30 desta lei, 
quando necessária.  

JUSTIFICATIVA: 

Haja vista o art. 29, VI, alínea "d" da Cada Magna, qual dispõe claramente: 
"em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsidio máximo  
dos Vereadores correspondera a cinquenta por cento do subsidio dos Deputados 
Estaduais ", levando em conta o atual cenário de colapso econômico, e de igual 
sorte, a moralidade somada do gritante apelo social, é salutar não fixa o subsídio 
no máximo legal. 

Sala das sessões, em 07 de agosto de 2020. 
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EMENDA MODIFICATIVA N° 04 /2020 

Emenda Modificativa ao Inciso II, artigo 2° do Projeto de Lei N° 

23/2020, que fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Paulo 

Afonso, Estado da Bahia, a partir de 1° de Janeiro de 2021 até 31 de dezembro 

de 2024, e dá outras providencias, 2024, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal, 

lu verbis, o inciso "II" no texto original: 

[..]  11 - Para os exercícios financeiros de 2022 a 2024. fixa-se o  
valor do subsídio mensal, com lastro nos limites dispostos na 
Constituição Federal vigente, em especifico os previstos nos  
incisos VI, alínea "d" do ai. 29 e no &I° do art. 29-A da  
Constituição Federal, bem como os limites impostos pela Lei  
Complementar n° 101/00 na forma do seu art. 20 inciso III, 
alínea "a". em R$ 12. 661 12 (Doze mil seiscentos e sessenta e 
uni reais c doze centavos), correspondentes a 50% do subsidio 
vigente do Deputado Estadual da Bahia, observadas as regras 
contidas no ai. 30  desta lei.  

Modifica o subsídio e texto de lei da preposição supracitada, passando o 

texto da lei para a seguinte redação: 

f,„]fir  - Para os exercícios financeiros de 2022 a 2024, fixa-se o 
yalor do subsídio mensal, com lastro nos limites dispostos na 
Constituição Federal vigente, em especifico os previstos nos 
incisos VI. alínea "d" do ai, 29 e no &V' do art. 29-A da 
Constituição Federal, bem como os limites impostos pela Lei  
Complementar n° 101/00, na forma do seu ai. 20 inciso 111, 
alínea "tem R$ 10.128,89 (Dez mil cento e vinte oito reais e 
oitenta e nove centavos), correspondentes a 40% do subsidio 
vigente do Deputado Estadual da Bahia observadas as regras 
contidas no ai, 30  desta lei.  

Sala das sessões, em 07 de agosto de 2020. 
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