
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº         , DE 2020 

 

Dispõe sobre a alteração do art. 1º do 

Decreto Legislativo nº 276, de 2014, 

que fixa o subsídio para os membros 

do Congresso Nacional, revoga os 

Decretos Legislativos nºs 805, de 20 

de dezembro de 2010, e 210, de 1º de 

março de 2013; e dá outras 

providências, para revogação do 

subsídio dos membros do Congresso 

Nacional em caso de pandemia ou 

declaração do estado de calamidade 

pública. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Acrescenta ao art. 1º do Decreto Legislativo nº 276, de 2014 o § 3º, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“ Art. 1º . ................................................................................................... 

................................................................................................................... 

§ 3º Em caso de pandemia ou declaração de Estado de Calamidade 

Pública, fica autorizado o subsídio parlamentar referido no inciso VII do 

art. 49 da Constituição Federal de R$ 33.763,00 (trinta e três mil, 

setecentos e sessenta e três reais) a ser destinado para o Sistema Único de 

Saúde (SUS), a fim de assistir a saúde pública brasileira. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
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