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PROJETO DE LEI N.º 004 /2020, de 29 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Fixa os subsídios dos Vereadores do 

Município de Buritirama, Estado da 

Bahia, para a legislatura de 2021 a 

2024 e dá outras providências. 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BURTITIRAMA, ESTADO DA BAHIA, aprova e o 

Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º - Os Vereadores do Município de Buritirama perceberão 

subsídios mensais nos termos desta lei. 

 

Art. 2º - Os Vereadores do Município de Buritirama perceberão um 

subsidio mensal parcela única correspondente a R$ 7.500,00 (sete mil, quinhentos 

reais). 

 

Art. 3º - No caso de licenciamento por doença, por mais de 15 (quinze 

dias), o Vereador será encaminhado para o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, 

nos termos da Lei nº 8.213/91. 

 

Art. 4º - A ausência sem justificativa do vereador à reunião plenária 

da Câmara, implicará em desconto no seu subsidio de valor proporcional ao número 

total de faltas em relação ao total das reuniões mensais fixadas no Regimento Interno. 

 

Art. 5º - - Em quaisquer circunstâncias, serão estabelecidas as 

limitações impostas pelo dispositivo do Artigo 29 incisos V, VI, alínea “b”, artigo 29-A 

e 37, inciso XI, todos da Constituição Federal/88, artigo 20, inciso III, alínea “a” da Lei 

Complementar 101/2000, bem como do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 

 

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas pelas 

dotações orçamentarias próprias. 

 

Art. 7º - Fica assegurada também a revisão geral anual do subsidio 

sempre na mesma data e nos mesmos índices dos Servidores Municipais, nos termos do 

artigo 37, inciso X, da Constituição Federal/88, observando-se não ultrapassar o índice 

nacional de preços ao consumidor Amplo (IPCA), art. 8º inciso VIII da Lei 

Complementar nº 173/2020. 
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Art. 8º - Nos cálculos resultantes da aplicação desta Lei, as frações de 

centavos serão arredondadas para unidade seguinte. 

 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. 

 

 

 

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2020. 
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