ESTADO DA PA&AIBA

cÂnaaRE NrrrlírcrpÂL DE PÂR.ARr
CASA JOSE ACELINO DE QUBIROZ
ATOS DO PODER LEGISLATÍVO

O PRESIDEN'IE DA CÀ\,íARA VILjN-ICIPAL DE PARARi faz saber que a
Casa Legislatir.a aprovou. e. cu. em razáo da sanção tácita, nos tennos dos § §1o e 7o.
ambos do art. 43 da Lei Orgrânica Municipal. ber:r como do §3" art. 183 c/c arr. 186 do
regimento intemo, PROMULGO a seguinte Lei:

LIr

N'3s5/2020

Avta.iza o reajuste dos vencimentos dos
sen'idores do rmrnicípio e dá outras
providências.

Art. 1' -

Fica o Poder Erecutivo autorizado a Íixar os vencilnentos dos
sen idores do município de Parari em R$ 1.019,00 (hurn tnil e trinta e nove reais)
para o perÍodo de janeiro de 2020 e o valor de RS1.045,00 (hurn mil e quarenta e
cinco reais) para o periodo de 1êvereiro a dezembro de 2070.
Parágralb Único- A autorização contida no caput deste artigo visa atender
aos servidores eletivos. aos contratados por excepcional interesse público e
dernais prestadores de sen iços que têm ()s seus salários fixados ern valor
equivalente ao sa[ário mínimo nacional.

Art.2" -

Para atender as despesas de que trata o artigo anterior Ílca o
Poder Executivo autorizado a anular parcial ou total dotações do orçarnento
vigente bem como demais fontes constantes da Lei 4.320 de 17 de março de
1964.
Parágrafo Único- O Poder Executivo para atender ao contido no artigo i"
poderá suplementar as dotações dos elementos de despesas com pessoal em
percentual idêntico ao acréscimo ora concedido.

Art.

3o

- Esta Lei entraÉ em vigor a partir desta data retroagindo os seus

eleitos .iurídicos ao dia 02 de Janeiro do ano em curso.

Art. 4" - Revogarn-se

as rlisposições em contrário.
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