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• Lei Nº 616 de 20 de outubro de 2020 - Dispõe sobre os subsídios dos
Agentes Públicos do Legislativo, na forma que indica, no Município de
Uruçuca, e dá outras providências.
• Lei Nº 617 de 20 de outubro de 2020 - Dispõe sobre os subsídios dos
Agentes Políticos do Executivo, no Município de Uruçuca, e dá outras
providências.
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LEI nº 616 de 20 de outubro de 2020
“Dispõe sobre os subsídios dos Agentes Públicos do
Legislativo, na forma que indica, no Município de Uruçuca, e
dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUÇUCA, ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Nos termos dos arts. 27 inciso XIII e 43 e seus §§ da Lei Orgânica deste Município, com as
alterações promovidas pela Emenda nº 004 de 28 de junho de 2002; observando as determinações
dos arts. 29 incisos VI alínea “b” e VII; 37 inciso XI, este com as modificações da Emenda Constitucional
nº 41 de 19 de dezembro de 2003; 39 § 4º, 150 inciso III e 153 inciso III e § 2º inciso I da Constituição
Federal, é fixado em parcela única e em valor máximo, nos termos desta Lei, em R$ 9.000,00 (Nove Mil
Reais), o subsídio dos Vereadores do Município de Uruçuca para a Legislatura que se iniciará em 1º
(primeiro) de janeiro de 2021, ressalvado as normas dispostas nesta legislação para fins de
observância dos limites constitucionais e legais.
Parágrafo único - O pagamento do valor monetário máximo do subsídio fixado de que trata o
caput deste artigo está condicionado a observância do limite imposto pelo art. 29 inciso VII e 29-A § 1º
da Constituição Federal, bem como, em razão do limite estatuído no art. 20 inciso III alínea “a” e seu §
1º da Lei complementar nº 101/2000.
Art. 2º. Para fins de observância dos limites explicitados no artigo anterior e após a adoção das
medidas previstas no art. 169 § 3º inciso I da CF, fica a Mesa Diretora autorizada, a, por Ato, reduzir o
montante financeiro máximo até a adequação da despesa aos limites constitucionais e legais.
Art. 3º. Em observância ao direito assegurado pelo art. 37 inciso X da Constituição Federal, o
valor do subsídio dos Vereadores, fixado nos termos do art. 1º desta Lei, será reajustado e ou alterado
por lei específica de iniciativa do Poder Legislativo, na mesma data e índices dos reajustes concedidos
aos Servidores do Município de Uruçuca, a título de revisão anual de caráter geral, respeitados os
limites constitucionais estabelecidos no art. 29 inciso VII e art. 29-A § 1º da Constituição Federal, bem
como, em razão do limite estatuído no art. art. 20 inciso III alínea “a” da e seu § 1º da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 4º. Fica assegurado aos Vereadores o pagamento do 13º subsídio e férias por força do
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no R.E. nº 650898, julgado em 1º de fevereiro de
2017, observados, ainda, os limites definidos no art. 29 inciso VII e art. 29-A § 1º da Constituição
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Federal, bem como, em razão do limite estatuído no art. art. 20 inciso III alínea “a” e seu § 1º da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 5º. As ausências dos Vereadores às reuniões de comissões e sessões plenárias da Câmara,
realizadas nos períodos ordinários, serão descontadas quando verificado o não comparecimento do
Edil sem qualquer justificativa.
§ 1º. Considera-se justificada a ausência, àquela formalizada em requerimento pelo Edil,
protocolada junto a Secretaria Parlamentar antes de se verificar a realização da sessão plenária
subsequente àquela em que ocorreu a ausência do Parlamentar e acompanhada, quando for o caso, de
documentos que atestem o impedimento do Vereador em relação ao seu comparecimento.
§ 2º. Verificado impedimento do Vereador em subscrever o requerimento de que trata o § 1º
deste artigo, o atestado médico será recebido, com efeito, de justificativa.
§ 3º. O desconto será calculado na proporção de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do subsídio,
por cada ausência verificada no respectivo mês em que ocorrer a ausência.
§ 4º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, em razão das funções de Administração do
Poder Legislativo deste Município, não haverá obrigatoriedade de frequência às reuniões de comissões
pelo Presidente da Câmara.
§ 5º. A frequência dos Vereadores às reuniões de comissões e sessões plenárias, ordinárias,
realizadas em cada mês, será informada ao Presidente da Câmara pela Secretaria Parlamentar, após
apuração nos livros de atas e listas de presenças.
Art. 6°. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de recursos próprios inerentes às
dotações orçamentárias do Poder Legislativo deste Município e quando necessário da abertura de
créditos suplementares, nos termos da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 20 de outubro de 2020

MOACYR LEITE JUNIOR
Prefeito Municipal
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LEI nº 617 de 20 de outubro de 2020
“Dispõe sobre os subsídios dos Agentes Políticos do
Executivo, no Município de Uruçuca, e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUÇUCA, ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Nos termos dos arts. 27 inciso XIII e 72 § 3º da Lei Orgânica deste Município, com as
alterações promovidas pela Emenda nº 004 de 28 de junho de 2002; atendendo as determinações dos
arts. 29 inciso V; 37 inciso XI com as modificações da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro
de 2003; 39 § 4º; 150 inciso III e 153 inciso III e § 2º inciso I da Constituição Federal é fixado em
parcela única e em valor máximo, nos termos desta Lei, em R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), o subsídio
do Prefeito do Município de Uruçuca para o Mandato que se iniciará em 1º (primeiro) de janeiro de
2021, observando o limite definido no art. 20 inciso III alínea “b” da Lei Complementar nº 101/2000,
bem assim as normas dispostas nesta legislação.
Art. 2º - Nos termos dos arts. 27 inciso XIII e 72 § 4º da Lei Orgânica deste Município, com as
alterações promovidas pela Emenda nº 004 de 28 de junho de 2002; observando as determinações do
art. 29 inciso V; 37 inciso XI com as modificações da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro
de 2003; 39 § 4º; 150 inciso III e 153 inciso III e § 2º inciso I da Constituição Federal é fixado em
parcela única e em valor máximo, nos termos desta Lei, em R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais), o subsídio do
Vice-Prefeito do Município de Uruçuca para o Mandato que se iniciará em 1º (primeiro) de janeiro de
2021, observado o limite definido no artigo 20 inciso III alínea “b” da Lei Complementar nº 101/2000,
bem assim as normas dispostas nesta legislação.
Parágrafo único - Na hipótese de o Vice-Prefeito ser nomeado ou designado para função na
Administração Direta ou Indireta do Município, ser-lhe-á facultada a opção entre o subsídio do cargo
de Vice-Prefeito e o do cargo ou função para o qual foi nomeado ou designado.
Art. 3º - Consoante às normas dos arts. 27 inciso XIII, 86 e 97 da Lei Orgânica deste Município,
com as alterações promovidas pela Emenda nº 004 de 28 de junho de 2002; observando as
determinações dos arts. 29 inciso V; 37 inciso XI com as modificações da Emenda Constitucional nº 41
de 19 de dezembro de 2003; 39 § 4º; 150 inciso III e 153 inciso III e § 2º inciso I da Constituição
Federal é fixado em parcela única e em valor máximo, nos termos desta Lei, em R$ 7.500,00 (Sete Mil e
Quinhentos Reais), os vencimentos dos Secretários e Procurador Jurídico Geral do Município de
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Uruçuca para o Mandato que se iniciará em 1º (primeiro) de janeiro de 2021, observado o limite
definido no artigo 20 inciso III alínea “b” da Lei Complementar nº 101/2000, bem assim as normas
dispostas nesta legislação.
Art. 4º. Fica assegurado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Procurador Geral e Secretários Municipais o
pagamento do 13º subsídio e férias por força do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
R.E. nº 650898, julgado em 1º de fevereiro de 2017.
Art. 5º. Em observância ao direito assegurado pelo art. 37 inciso X da Constituição Federal, o
valor do subsídio, dos Agentes Políticos de que trata esta Lei, será reajustado e ou alterado por lei
específica de iniciativa do Poder Executivo, na mesma data e índices dos reajustes concedidos aos
Servidores do Município de Uruçuca, a título de revisão anual de caráter geral, respeitados os limites
constitucionais, bem como, o limite estatuído no art. art. 20 inciso III alínea “a” e seu § 1º da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 6°. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de recursos próprios inerentes às
dotações orçamentárias do Poder Legislativo deste Município e quando necessário da abertura de
créditos suplementares, nos termos da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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