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ATOS DO PODER LEGISLATVO 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE 
PARARI faz saber que a Casa Legislativa aprovou, c, cu, em 
razão da sanção tácita, nos termos dos $ S1° e 7°, ambos do art. 
43 da Lei Orgânica Municipal, bem como do $3° art. 183 c/e art. 
186 do regimento interno, PROMULGO a seguinte Lei: 

LEI N" 393/2021 
ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

Dispõe accrca da fixação dos subsidios do Prefeito, Vice 
Prefeito, e Secretários Municipais do Municipio de Parari - PB 

para a legislatura de 1° de Janciro de 2021 a 31 de Dezembro de 
2024, nos temos da Constituição Federal e da Emenda 
Constitucional N° 19, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARARI faz saber que a Casa Legislativa aprovou, e, eu, em 
razão da sanção tácita, nos termos dos $ §1°e 7", ambos do art. 
43 da Lei Orgånica Municipal, bem como do §3° art. 183 c/c art. 
186 do regimento interno, PROMULGO a seguinte Lei: 

Art 1 Os subsidios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais de Parari, para o periodo de 01 de janciro 
de 2021 até 31 de dezembro de 2024, ser�ão pagos de acordo LEI N° 394/2021 
com os crilénios determinados nesta lei. 

Dispõe acerca da leitura biblica nas escolas pública do 
Municipio de Parari, e dá outras providências. Art. 2 Por subsidio deve-se cntender o valor pago ao agente 

politico, pelo cxercicio ininterrupto do cargo. 

Art. 3 Os subsídios fixados nesta lei poderão ser revistos 

anualmente, de conformidade com o disposto nos incisos X ce 
X1, do art. 37 da Constituição Federal. 

Art. 1°- Fica determinado, no âmbito das escolas públicas 
integrantes da rede municipal de Parari-PB, a realização 
da "Leitura Biblica", a fim de trazer aos estudantes o 
conhecimento cultural, geográfico, e fatos históricos 
biblicos. Arn 4 Os valores dos subsidios mensais fixados para vigorar a 

partir de l° de janeiro de 2021 serão de: 

1- R$ 13.000,00 (treze mil reais) para o Prefeito Municipal, 
II RS 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para o Vice- 

Prefeito 
IlI- RS 3.O00,00 (urês mil reais) para os Secretários Municipais, 

Art. 2 0 poder Executivo, naquilo couber, irá 
regulamentar a presente Lei dentro do prazo de 60 dias 
(sessenta dias), a partir da sua vigência. 

Art. 3 Está Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando-se revogadas as disposições em 
contrårio. 

Art 5 Será considerado pagamento indevido o valor que 
ultrapassar os subsidios estabelecidos nesta Lei, ficando o 

favorecido obrigado a repor aos cofres municipais, devidamente 
corrigido, o valor apurado Paço da Casa Legislativa José Acelino de Queiroz, Parari 

PB, 14 de Janeiro de 2021 
Art. 6° As despesas decorrentes da execuç ão desta Lei correrão0 

à conta de dotações orçamentárias próprias. 
Art. 7 Esta Lei cntra em vigor no dia 14 de janciro de 2021, 

com efetos retroativos a 0l de janeiro de 2021, ficando-se 
revogadas as disposições em contrário. 

Paço da Casa Legislativa José Acelino de Quciroz, Parari PB, 
14 de Janeiro de 2021. 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVo 
O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PARARI 

faz saber que a Casa Legislativa aprovou, e, eu, em razão da sanção 

tácita, nos termos dos § $1° e 7°, ambos do art. 43 da Lei Orgânica
Municipal. bem como do $3° art. 183 cle art. 186 do regimento interno, 

Art. 3° Para cobertura das despesas de que trata o artigo 
anterior, o Poder Executivo poderá anular parcial ou total, 
dotações do orçamento vigente, transpor de uma á outra dotação 
orçamentária, bem como utilizar recursos de outras fontes, 
conforme consta da Lei4.320 de 17 de março de 1964. 

PROMULG0 a seguinte Lei: Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir desta data. 

Art. 5- Revogam-se as disposições em contrário. LEI N° 395/2021 

Atribui nome a praça pública, c, de igual modo, homenageia 
cidadão conhecido no âmbito do município, e dá outras 

providências. 

Paço da Casa Legislativa José Acelino de Quciroz, Parari PB, 
14 de Janeiro de 2021. 

Art. 1° Fica denominada de ARISTIDES JOSE DE 
OLIVEIRA, a praça edificada cntre as ruas José Mariano de 
Quciroz, e Manoel Soares de Brito, nas proximidades do centro 
de eventos o "GONZAGAO" situada no âmbito do municipio de 

Parari, Estado da Paraíba. 

Art. 2- A honraria de que trata o artigo anterior, dá-se em razão 
dos relevantes serviços prestados a nossa comunidade, 
sobretudo como um cidadão de bem e cumpridores dos scus 
deveres. 

Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-Se as disposições em contrário. 

Paço da Casa Legislativa José Acclino de Quciroz, Parari - PB, 

14 de Janciro de 2021. 

EREA91R 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PARARI 

faz saber que a Casa Legislativa aprovou, e, eu, em razão da sanção 
tácita, nos temos dos S $1° e 70, ambos do at. 43 da Lei Orgânica 
Municipal, bem como do $3° art. 183 c/c art. 186 do regimento intemo, 
PROMULGO a seguinte Lei: 

LEI N° 396/2021 

Abre crédito especial para o fim 
que especifíca e dá outras 

providências. 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado, a abrir crédito 
especial no valor de R$35.823,54 (trinta e cinco e mil e 
oitocentos e vinte e três reais e cinquenta) destinados a ocorrer 
com as despesas de manutenção da Lei Aldir Blanc, com 
recursos transferidos pela união. 

Art. 2° As despesas constantes do caput do artigo anterior 
serão contabilizadas obedecida a seguinte classificaç�ão 
programática: 

02050- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
2023- MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA DIFUS 
CULTURAL 
33.90 36- Outros serviços de Pessoa Física - Fonte-993.. RS24.600,00 
33.5043- Subvençao Social- 993... . . RS I1223,)4 

Total.. . .**.. .******************************************* R$35.823,54 
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