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Assunto: Fixa os subsidios do Prefeito, Vice- 

Prefeito, Vereadores e dos Secretaries do Municipio 

de Lapao, Estado da Bahia, para Gestao de 2021 a 

2024 e da outras providencias.
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ESTADO DA BAHIA

pfi CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
PLENARIO VEREADOR GEOVA DE LIMA SOBRINHO

PROJETO DE LEI N.° 1015 , DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020.

APRESEHTADO WASESSAO 
ORDiNARIA bllLti£l£2£o Fixa os subsidies do Prefeito, Vice-Prefeito, 

Vereadores e dos Secretaries do Municipio 

de Lapao, Estado da Bahia, para Gestao de 

2021 a 2024 e da outras providencias.
COWIA, EM SESttO OIPHiUlU.

Art. 1° - O subsidio mensal do Prefeito do Municipio de Lapao, Estado da Bahia, sera 

mantido para a proxima gestao em R$ 19.154,71 (Dezenove mil cento e cinquenta e quatro 

reais e setenta e urn centavos).

Art. 2° - O subsidio mensal do Vice-Prefeito do Municipio de Lapao, Estado da Bahia, sera 

mantido para a proxima gestao em R$ 9.577,35 (Move mil quinhentos e setenta e sete reais 

e trinta e cinco centavos).

Art. 3° O subsidio mensal dos Vereadores da Camara Municipal de lapao, Estado da Bahia, 

e fixado em R$: 7.596,67 (Sete mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e sete 

centavos).

Art. 4° O subsidio mensal dos Secretaries Municipal de Lapao, Estado da Bahia, sera fixado 

em R$: 6.827,49 (Seis mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos).

Art. 5° As despesas decorrentes desta lei correrao por conta das dotagoes consignadas no 

orgamento da Prefeitura Municipal de Lapao.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, produzindo efeitos financeiros a 

partir do dia 01 de Janeiro de 2021.

Camara Municipal de Lapao, 09 de dezembro de 2020

: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Camara de Vereadores
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mn ESTADO DA BAHIA
^ CAMARA MUNICIPAL DELAPAO

PLENARIO VEREADOR GEOVA DE LIMA SOBRINHO

EXPOSIQAO DE MOTIVOS

Srs. Vereadores

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Lapao-BA, considerando a competencia 

que Ihe confere o inciso V do art. 29 da Constituipao Federal1 e dos incisos I e VIII do art. 

27 da Lei Organica Municipal2, apresenta, a esta Camara Municipal, para o devido processo 

legislative e delibera^ao dos nobres Vereadores, o presente Projeto de Lei dispondb sobre 

a fixapao do subsidio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretarios Municipals, 

considerando os seguintes motivos que serao expostos.

Considerando a conjuntura economica vivenciada, inclusive considerando o cenario 

atual de pandemia COVID-19 que atinge o mundo, bem como a estiagem que assola o 

Estado e gravemente nosso municipio, atendendo as exigencias Constitucionais, convem 

sejam fixados os subsidies do Prefeito, Vice-Prefeito para a legislatura vindoura em valor 

igual ao que atualmente vigora.

Quanto ao valor dos subsidies dos secretarios municipais, convem ser reajustado 

tendo em vista que se encontram defasados em relagao ao salaries minimos estabelecido 

nao havendo alteragao ha mais de 04 (quatro) anos.

1 Art. 29. O Municipio reger-se-a por lei organica, votada em dois turnos, com o intersticio minimo de dez dias, e aprovada por dois 
tergos dos membros da Camara Municipal, que a promulgara, atendidos os principios estabelecidos nesta Constituigao, na 
ConstituigSo do respective Estado e os seguintes preceitos:
(-)
V ■ subsidies do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretarios Municipais fixados por lei de iniciativa da Camara Municipal, observado o 
que dlspdem os arts. 37, XI, 39, §4°, 150, II, 153, III, e 153, §2°, I;
2 Art. 27 - £ da competencia exclusive da CSmara Municipal:
(...)
Ill - Dispor sobre a sua organizagSo, funcionamento, politica, criagao transformagao ou extingao de cargos, empregos, e fungfies de 
seus servigos e fixagSo da respectiva remuneragao, observando os parametros estabelecidos na lei de diretrizes e bases orgamentaria; 
(...)
VIII - Fixar a remuneragao dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito, em cada legislatura, para a subsequente, observados os 
limites e descontos legais e tomando por base a receita do Municipio.
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ESTADO DA BAHIA

W CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
PLENARIO VEREADOR GEOVA DE LIMA SOBRINHO

Estamos atravessando um periodo crltlco para a economia do pals em decorrencia 

da agressiva pandemia causada pelo COVID-19 que assola a humanidade. A recessao 

economica tambem e a nivel de municipio, vez que a estiagem afetou severamente os 

produtores rurais e todo o comercio do Municipio de Lapao-BA.

Referidos eventos, pandemia e estiagem, estao afetando e afetarao severamente as 

contas publica, devendo haver prudencia na fixagao dos subsidies dos agentes politicos.

Assim, desde ja se espera o mais completo empenho e dedicagao dos agentes 

politicos que farao parte da Administragao Publica Municipal durante o quadrienio de 

2021/2024.

Ante todo o exposto, requer seja deliberado e aprovado o Projeto de Lei posto em

tela.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPAO-BA, 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
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ESTADO DA BAHIA

^ CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

COMISSAO DE FZNANCAS, OR^AMENTO E CONTAS.

Parecer ao PROJETO DE LEI N° 1.015, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020 (Do Poder Legislative, 
Autoria Mesa Diretora) que “Fixa os subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e dos 
Secretarios do Municipio de Lapao, Estado da Bahia, para Gestao de 2021 a 2024 e da outras 
providencias.”

I - Relatorio

Tramitou na Comissao de Finan^as, Or^amento e Contas para receber parecer, nos 
termos do Art. 45, Inciso V, do Regimento Intemo, o Projeto de Lei n° 1.015/2020, protocolado na 
Secretaria Legislativa da Casa no dia 9 de dezembro de 2020 e apresentado, lido e despachado na 
sessao ordinaria de 11 de dezembro de 2020. Na condi^ao de Presidente da Comissao, avoquei nos 
termos do Art. 43, §1°, do Regimento desta Casa, para relatar a presente materia, de autoria do Do 
Poder Legislative, Autoria Mesa Diretora) que “Fixa os subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito, 
Vereadores e dos Secretarios do Municipio de Lapao, Estado da Bahia, para Gestao de 2021 a 2024 
e da outras providencias.”

II - Analise

A materia e de competencia municipal e a iniciativa e reservada do Poder Legislative 
(Mesa Diretora), assim estabelece o Art. 29, V e IV da Carta Magna.

Procedendo a analise do Projeto de Lei em epigrafe a luz dos preceitos legais que Ihe sao aplicaveis, 
notadamente, no que conceme a competencia Comissao de Finan^as, Or^amento e Contas, previsto 
Art. 45, Inciso V, do Regimento Intemo, conclui-se que o mesmo encontra-se eivados de inumeras 
ilegalidades e irregularidades, inclusive insanaveis, como e o caso da data de apresentado e outras:

I- A materia foi apresentada fora do praza, que deveria ter sido antes da realizapao do 10 
Tumo das Elei56es Municipais ocorrido em 15 de novembro de 2020, o que caracteriza que os 
vereadores da Camara Municipal de Lapao estao legislando em causa propria, em ofensa aos 
principios basilares da Administragao Publica: da moralidade, impessoalidade e transparencia. 
Contrariando tambem a Instru$ao Normativa n° 001/04 que recomenda que a fixado dos subsidies 
dos agentes politicos municipais ocorra em ate 30 (trinta) dias antes da realizado do pleito 
municipal;

II- Em ofensa a separado dos Poderes foi apresentada na mesma norma a fixado dos 
subsidies de todos os agentes politicos contrariando o disposto constitucional contido nos inciso V e 
VI do artigo 29 que preve possibilidade normas distintas para cada Poder.

Ill- O Art. 4° do PL em comento propoe o valor do subsidio dos Secretarios Municipais 
em R$ 6.827,49 (Seis mil oitocentos e vinte sete reais e quarenta e nove centavos) com um aumento 
de R$ 1.000,00 (Um mil reais) com relado ao subsidio atual R$ 5.827,49 (Cinco mil oitocentos e 
vinte sete reais e quarenta e nove centavos) o que vedado (proibido) pelo art. 8° inciso I da Lei 
Complementar Federal n° 173/2020 2

IV- O PL apresenta defeito formal e de tecnica legislativa com reda?ao, narrativa 
inadequada, vocabulo impreciso, que nao corresponde texto expresso na constitute federal: O
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termo Gestao nao e sinonimo de Legislature, o que toma o dispositive legislado imprecise e dubia 
interpreta5ao.

V- E per fim, ha um erro ao generalizar que todas as despesas decorrentes do 
pagamento de subsidies, inclusive dos vereadores correrao per conta das dota9oes consignadas no 
or5amento da Prefeitura Municipal de Lapao, por que sendo a Camara um outro poder com 
independencia or^amentaria/financeira que custeia suas proprias despesas. Portanto o Poder 
Legislative nao se subordina ao Poder Executive (Prefeitura Municipal de Lapao), entao a redagao 
esta impropria, inadequada e ofensiva a separa^ao e independencia entre os poderes.

ITT - Votn

Em face do exposto, tendo em vistas que o Projeto de Lei n° 1.015/2020 encontra-se 
eivados de inumeras ilegalidades e irregularidades e reda9ao impropria apresentei 2 (dois) 
substitutes ao mesmo no sentido de sanar os possiveis defeitos e para continuidade da sua 
tramita9ao, na forma dos Anexos 01 e 02

Sala das Comissoes, 14 de dezembro de 2020.

RESULTADO DA VOTACAO DO RELATORIO DO RELATOR
Parecer da Comissao

A Comissao de Finan9as, Or9amento e Contas, em sessao de 14 de dezembro de 2020, 
opinou unanimemente pelo desdobramento do PL n° 1.015/2020 em dois substitutos, separando as 
normas dos agentes politicos do Poder Executive dos agentes politicos do Poder Legislative, nestes 
termos aprovou o PL n° 1.015/2020 que Fixa o Subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretaries 
Municipais e o PL n° 1.016/2020 que Fixa o Subsidio dos Vereadores da Camara Municipal de 
Lapao, respectivamente para Legislature de 2021 a 2024, na forma dos anexos 01 e 02.

Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Suely Maria de Menezes Dourado, 
Cliton da Silva Dourado e Juarez Alves Dourado.

Sala das Comissoes, 14 de dezembro de 2020.

Suely Mari/ae Menezes Dourado (PSDB) 
Fresidente/Relator

Cliton da Silva Dourado (PSD) 
Membro

tves Dourado (PT) 
Membro
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PARECER N° 15/2016
COMISSAO DE CONSTITUIQAO, JUSTIQA E REDAQAO FINAL.

Parecer ao Projeto de Lei n° 1015/2020, de autoria do Poder Legislative Municipal 
que Fixa os subsidies do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e dos Secretaries do 
Municipio de Lapao, Estado da Bahia, para Gestao de 2021 a 2024 e da outras 
providencias, na forma prevista art. 26 da Lei Organica Municipal.

I - Relatorio

A materia em analise, de autoria do Poder Legislative Municipal, proposta 
pela Mesa Diretora da Camara Municipal de Lapao, conforme dispoe a Constituigao 
Federal em seu art.29, inciso VI Fixa os subsidies do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores 
e dos Secretaries do Municipio de Lapao, Estado da Bahia, para Gestao de 2021 a 2024 
e da outras providencias. A referida norma produzira os seus efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 2020. Ressalto que a justificativa da presente materia apresenta.

II - Analise

Procedendo a analise do Projeto de Lei em discussao a luz dos preceitos 
legais que Ihe sao aplicaveis, notadamente, no que concerne a iniciativa da materia, 
previsto no art. 29, inciso VI da Constituigao Federal, devidamente reproduzida na Lei 
Organica Municipal bem como em consonancia com as demais normas do processo 
legislative. A Comissao de Constituigao, Justiga e Redagao Final, desta Casa reunida 
para dar o referido parecer, observam a presenga de quesitos essenciais a sua 
aprovagao como constitucionalidade e boa tecnica legislative bem como a relevancia 
que a materia se reveste.

Ill-Voto

Em face do exposto, tendo em vista que o Projeto de Lei n° 1015/2020 
atende as exigencias da legislagao pertinente que disciplina o processo legislative, 
votamos pela sua aprovagao.

Sala das Comissbes, 14 de dezembro de 2020.

r Luiz Carlos Lopes Gadea
ituigacf, Justiga e Redagao Final.Presidente da Comissao OB'

Relator do Projeto 1015/2020

A
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RESULTADO DA VOTAQAO DO RELATORIO DOS RELATORES 
Parecer (es) da(s) Comissao (es)

A Comissao presente: Comissao de Constituifao, Justi?a e Reda?ao Final,
apos apreciaro voto do seu relator, definem pela aprova?ao do presente Parecer.

Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Luiz Carlos Lopes Gadea - 
Presidente da Comissao de Constitui9ao, Justiga e Redagao Final, Vereador Paulo 
Roberto Reis Silva e ausente Vereador Ednaldo Jose Fernandes e- Membros da 
Comissao de Constitui^ao, Justiga e Redagao Final.

Sala das Comissdes, 15 de dezembro de 2020.

ERtADOR LUIZCAfeQS LOPES GADEA

VEREADOR PAULD ROBERTO REIS SILVA


