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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI fAZ SAbET qUE A

Casa Legislativa aprovou, ê, eu, em razáo da sanção tácita, nos termos dos §
§1o e 7o, ambos do art.43 da Lei Orgânica Municipal, bem como do §3o art.

183 c/c art. 186 do regimento interno, PROMULGO a seguinte Lei:

LEt N'253/20í3

Dispõe acerca da criação da secretária
de transportes e dá outras
providências.

Art. 1o - Fica crffiOa a Secretaria Municipal de Transportes, subordinada
diretamente ao CheÍe do poder Executivo Municipal, tendo como objetivos
planejar, coordenar e executar as ações referentes aos transportes deste
município.

Art. ? - A Secretaria Municipal de Transporte será dirigida por um secretário, e
terá a gestão de suas atividades orientadas e coordenadas por seus dirigentes,
e processadas por meio dos servidores a serem lotados na nova secretarla.

Art. 30 - Fica o cargo de Secretário Municipal de Transportes, com subsídios
fixados na lei igualitário aos dos secretários Municipais já existentes.

Parágrafo único. Os vencimentos do Secretário correrão por conta da dotação
orçamentária vigente.

Art. 4" - O poder Executivo I' nic'p:l ;.j-,á --;,.:; ato administrativo, por

e M.





meio de Decreto, dando atribui@es à Secretaria, no interesse da
Administração Pública.

Art. 50 - Fica o Poder Executivo Municlpal autorizado a prover a Secretaria
Municipal de Transportes com os cargos de provimento efetivo e provimento
em comissão, bem como, de bens e serviços necessários ao regular
desempenho das atribuições da citada Secretaria Municipal.

&
Art. 60 - As altera@es orçamentárias necessárias à aplicação da presente Lei
poderão ser previstas em Lei posteriores.

Art. 70 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se
seus efeitos a janeiro de 2013.

Art. 8o - Revogam-se as disposições em contrário

Paço da Câmara Municipal de Parari, Estado da Paraíba, 07 de março de
2014.
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DIOGENES CORREIA SILVA
-VEREADOR PRESIDENTE-
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