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LEI tí 09/2020, DE 25 DE JUNHO DE 2020,

Autoria: legislativo municipal

"Dispõe sobre a fixação dos subsídios mensais dos
Vereadores do Município de São Desidério
BA a Partir de r de janeiro de 2021, e dá outras
providências"

O Prefeito do Município de São Desidério, Estado da Bahia, faço
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei.

Art. 1° O subsidio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de
São Desidério, Estado da Bahia, cujo mandato iniciar-se-á em 1» de janeiro de
2021 e finda em 31 de dezembro de 2024, é fixado no valor de R$ 7.597,00
(sete mil, quinhentos e noventa e sete reais), mantendo-se os valores
legislatura vigente fixados pela Lei Municipal n« 12/2016, de 07 de dezembro de
2016.

§ 1° Fica o valor estabelecido neste artigo sujeito à adequação dos
percentuais nos termos que a lei definir, observadas asjimitações impostas
pelos incisos VI, alínea "a" e VI, do art. 29 e caput, §1°, §3° do art. 29-A, art. 37,
inciso XI, da Constituição Federal e Lei Complementar n' 101/2000.

§ 2° Na hipótese de licenciamento por doença, devidamente
comprovado por atestado médico, o Vereador perceberá seu subsidio integral,
observado a Lei Federal n 8.213/1991, que cria o Regime Geral da Previdência
Social.

§ 3° A ausência sem justificativa do Vereador à reunião Plenária da
Câmara, implicará em desconto no seu subsidio de valor proporcional ao
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número total de faltas em relação ao total mensal das reuniões mensais fixadas
no Regimento Interno da Casa.

§ 4» o subsidio a que ele alude o presente artigo será reajustado
por força da revisão gerai anuai da remuneração dos servidores, ocorrida
sempre na mesma data e sem distinção de índices, conforme preceitua o Art.
37, X, da Constituição Federai, observado a Lei Complementar Federal n9
173/2020 que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

§ 5» Os Vereadores quando em viagem a interesse da Casa
Legislativa perceberão diárias fixadas em Lei Municipal aprovada pela Egrégia
Casa.

Art. 2° Durante o recesso ou não, quando convocada para Sessão
Legislativa Extraordinária, a Câmara Municipal deliberará somente sobre a
matéria objeto da convocação e não será devido aos Vereadores o pagamento
de parcela indenizatória.

Art. 3° Nos cálculos resultantes da aplicação desta Lei, as frações de
centavos serão arredondadas para a unidade seguinte.

Art. 4° As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correrão
por conta das dotações próprias da Câmara Municipal.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro 2021, revogando-se as
disposiçõ6S em contrário.

São Desidério- ^ 25 d^Junho de 2020

José Carlos de

Prefeito Municipal
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