ESTADO DA PARÂIBA

cÂuana

MUNTcTPAI- DE PARARI

CÀSA JOSE ACELINO DB QUEIROZ

ATOS DO PODER LEGISLÀTIVO

O PRESIDENTE DA CAMARA tuIUNICIPAL DE PARARI laz

saber
que a Casa l-egislativa aprovou e. eu" em razão da sanção tácita, nos termos dos
§ § e 7o. arnbos do art. 43 da Lei Orgânica Municipal. bem como do §3' art.
183 c/c ar1. 186 do regirnento interno. PROMUI-GO a seguinte I-ei:

I'

LEI N" 382/2020
Dispôe acerca da tixação dos subsídios dos
Vereadores do Município de Parari - PB
para a legislatura de lo de Janeiro de 2021
a 3l de Dezembro de 2A24, nos termos da
Constituição Federal e da Emenda
Constitucional N" 19. e dá outras
providências.

Art. lo - Fica Í-rxado os subsidios dos Vereadores do Município de Parari PB, no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), ern parcela única. para a
legislatura acima reterida.

§ l' - Ao Presidente da Câmara Municipal

será pago subsidio de RS
(oito
8.0C0-00
mil reais). ern parcela única para a legislatura acima referida.
§ 2" - Os subsidios dos Vereadores nào poder'ào ultrapassar ao lirnite de
5o,,á icinco por cento) da Receita Municipal. de acordo colr o que dispõe o art.
19. VII da CFr8E. corn redação dada pela EC n'01/92. de 03 de Março de 1992.
§ 3" - Os subsídios dos Vereadores nâo poderâo ultrapassar a 20o/o (vinte
por cento) dos subsídios dos Deputados Estaduais, conf'onne disciplina o Art. 29.
VI, 'a' da Constituição Federal.
§ 4" - O linrite dc gastos com a folha de pagamento. incluído os subsídios
dos Vereadores. nâo poderá ultrapassar a 709ó (setenta por cento) da receita da
Câmara Municipal.

A.rt. 2' - Poderão incidir sobre os valores dos subsídios de que tÍata a
presenie Lei os índices de revisão geral anual dos vencimentos dos sen'idores
públicos rnunicipais.

Afi.3o - As

despesas decorrentes da execução desta
de dotações orçamentárias próprias.

Art.4o - Esta Lei entra em vigor no dia 0l

de

Lei correrão à conta

janeiro de 2021, ficando-se

revogadas as disposições em contrario.

Paço da Casa Legisl
Nor,embro de 2020.
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