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LEI NO 1.933, DE 15 DE FEVEREIRO DÉ2022.

Dispõe sobre
remuneraçóes

a
dos

recomposição inflacionária das

servidores públicos efetivos,

comissionados e subsídios dos agentes político§ do
Poder Legislativo do Município de Brumado e dá outras
providências.

O Prefeito do Municipio de Brumado, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuiçÕes legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele
sanciona a presente lei.

AÉ.1o- Fica autorizada a recomposição inflacionária sobre as

remuneraçóes dos servidores públicos efetivos, comissionados anual e
subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo Municipal de Brumado, em

observância ao artigo 37, inciso X, da Constituição da República Federativa do

Brasil, ao arligo 22 da Lei Orgânica do Município de Brumado, artigo 86 do

Regimento lnterno desta Câmara Municipal; artigo 47, §1o, inciso l; artigo 49;

artigo 50, todos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como da dotação

orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual de Brumado, notadamente

em seu artigo 60 e parágrafo Unico.

Art. 20- A recomposição inflacionária será concedida aos servidores e

agentes políticos da Câmara Municipal de Vereadores de Brumado a partir do

mês de fevereiro do ano de 2022, pela aplicação do Índice de 10,06 % (dez

vírgula zero seis por cento), destinada à preservaçâo do poder aquisitivo, em

estrita observância à variação oficial do índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA) ocorrida durante o ano de 2021.

Art, 30- A recomposiçáo inflacionária será concedida aos servidores
públicos efetivos, comissionados e Vereadores vinculados ao Poder Legislativo

Municipal à partir do mês de fevereiro do ano de 2022, pela aplicação do índice

oficial de 10,06 % (dez vírgula zero seis por cento), sobre os valores

respectivos das remunerações e subsídios percebidos no mês de dezembro do

ano de 2021, com o escopo de preservação do poder aquisitivo, em estrita
observância ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Art. 4o- As remuneraçôes e subsídios dos servidores públicos efetivos,
comissionados e agentes políticos do Legislativo Municipal previstos nesta Lei

náo poderáo exceder ao subsídio do Chefe do Poder Executivo Municipal, em

observância ao quanto disposto no artigo 37, inciso Xl, da Constituição Federal,
bem como não poderão exceder ao limite de 40% dos percebidos
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pelos deputados estaduais, em observância ao artigo 29, inciso Vl, alínea 'c",
da Carta Magna.

AÉ 5o- As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta
das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6o- A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de

Prefeito Municipal

, em 15 de fevereiro de2022.


