
ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI 

CASA JOSÉ ACELINO DE QUEIROZ 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

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 º e 7º, 
ambos do art. 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como do §3º art. 183 é/e art. 186 do 
regimento interno, PROMULGO a seguinte Lei: 

LEI Nº 393/2021 

Dispõe acerca da fixação dos subsídios do 
Prefeito, Vice Prefeito, e Secretários 
Municipais do Município de Parari - PB 
para a legislatura ~e 1 ° de Janeiro de 2021 
a 31 de Dezembro de 2024, nos termos da 
Constituição Federal e da Emenda 
Constitucional Nº 19, e dá outras 
providências. 

Art. 1 º - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais 
de Parari, para o período de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024, 
serão pagos de acordo com os critérios determinados nesta lei. 

Art. 2º - Por subsídio deve-se entender o valor pago ao agente político, pelo _e exercício ininterrupto do cargo. 

Art. 3º - Os subsídios fixados nesta lei poderão ser revistos anualmente, de 
conformidade com o disposto nos incisos X e XI, do art. 3 7 da Constituição 
Federal. 

Art. 4° Os valores dos subsídios mensais fixados para vigorar a partir de 1 º de 
janeiro de 2021 serão de: 

I-R$ 13.000,00 (treze mil reais) para o Prefeito Municipal; 
II - R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para o Vice-Prefeito; 
III - R$ 3.000,00 (três mil reais) para os Secretários Municipais; 

Art. 5° - Será considerado pagamento indevido o valor que ultrapassar os 
subsídios estabelecidos nesta Lei, ficando o favorecido obrigado a repor aos 
cofres municipais, devidamente corrigido, o valor apurado. 



I Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor no dia 14 de janeiro de 2021, com efeitos 
retroativos a 01 de janeiro de 2021, ficando-se revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço da Casa Legislativa José Acelino de Queiroz, Parari - PB, 14 de Janeiro de 

2021. 

FÁBIO JÚNI6~1RA CÀV ALCANTE 
-VEREADOR PRESIDENTE-


