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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2020 
 
 

"Fixa o subsídio dos 
Vereadores da Câmara 
Municipal de Mansidão para 
a Legislatura 2021/2024". 

 
 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANSIDÃO, ESTADO DA 
BAHIA, composta pelo seu Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Primeiro e 
Segundo Secretários, conjuntamente com os demais Vereadores, no uso de 
suas prerrogativas legais e regimentais, bem como em observância das 
disposições do art. 29, VI, b da Constituição Federal, fazem saber que esta 
Casa Legislativa aprovou o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O subsídio dos Vereadores de Mansidão será fixado nos termos deste 
Decreto. 
 
Art. 2º Os Vereadores de Mansidão receberão um subsídio mensal no valor de 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelo exercício da vereança; 
  
§ 1º A ausência de Vereador na ordem do dia de sessão plenária ordinária ou 
extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu 
subsídio em 1/30 avos (um trinta avos). 
  
§ 2º Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a 
constatação em Plenário dos motivos apresentados para a ausência, sob a 
forma de requerimento e admitidos pelo Regimento Interno. 
  
§ 4º É vedado o pagamento de parcela indenizatória relativa à convocação de 
sessão legislativa extraordinária. 
  
§ 5º Será paga a gratificação natalina correspondente a 1/12 (um doze avos), 
por mês de efetivo exercício do mandato do ano em curso. 
   
Art. 2º O subsídio mensal dos Vereadores terá sua expressão monetária 
revisada anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas 
observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores da Câmara 
Municipal;  
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§ 1º - É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos 
Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela 
Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000. 
 
§ 2º Na hipótese de o índice da revisão geral anual agregar ao subsídio mensal 
dos Vereadores valor que supere o teto remuneratório constitucionalmente 
previstos, haverá o respectivo congelamento após suprimir o valor que exceder. 
  
Art. 3º O valor do subsídio mensal dos Vereadores não poderá ser alterado 
durante a legislatura. 
 
Parágrafo único. A revisão prevista no art. 2º desta Lei não é considerada como 
alteração de valor do subsídio mensal, mas mera recomposição de perdas 
inflacionárias, limitando-se a assegurar a irredutibilidade da remuneração, em 
relação ao valor inicial. 
 
Art. 4º O subsídio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os 
recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão 
legislativa extraordinária. 
  
Art. 5º A licença do Vereador por doença, devidamente comprovada, será 
remunerada integralmente, cabendo ao Legislativo, se for o caso, 
complementar o valor pago pela instituição previdenciária a que se vincula o 
Vereador. 
  
Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações 
próprias consignadas na respectiva Lei Orçamentária. 
  
Art. 7º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contárario, produzindo seus efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2021. 
  

Mesa Diretora, 31 de dezembro 2020. 
  
 
 
EUDACIO ALVES DA SILVA                               ELSON DOS SANTOS 
 
        Presidente                                                    Vice Presidente    
  
 
NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA            JAILTON EVANGELISTA DOS SANTOS 
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     1º Secretário                                                       2º Secretário 
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