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LEI N° 779 de 03 de Junho de 2.020
(Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Agentes
Políticos e Secretários Municipais do Município de Parisi,
para a Legislatura 2021/2024, com respaldo legal no art.
37, inciso X, da Constituição Federal e dá outras
providências).
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARISI DECRETA E
EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1o - Fica fixado o subsídio do Vereador da Câmara
Municipal de Parisi em R$ 2.046,13 (Dois mil, quarenta e seis reais e treze centavos) mensais,
para a Legislatura 2021 a 2024, ou seja, com aplicação do percentual de 4.48 % de reajuste
sobre o subsídio atual.
Artigo 2° - A verba de representação do Presidente da
Câmara fica fixado em R$ 3.069,20 (três mil e sessenta e nove reais e vinte centavos) mensais,
para a Legislatura 2021 a 2024.
Artigo 3°- A ausência do Vereador em cada Sessão Ordinária
efetivamente realizada, implicará no desconto de R$ 500,00 (quinhentos reais), de seu
subsidio mensal.
Artigo 4o - Os subsídios mensais do Prefeito e do Vice
Prefeito Municipal, para a Legislatura 2021/2024, serão os seguintes:
I- Prefeito Municipal- R$ 10.639,90 (dez mil, seiscentos e
trinta e nove reais e noventa centavos), ou seja, com aplicação do percentual de 4.48 % de
reajuste sobre o subsídio atual.
II- Vice - Prefeito- R$ 4.365,10 (quatro mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e dez centavos), ou seja, com aplicação do percentual de 4.48 % de
reajuste sobre o subsídio atual.
Artigo 5° - O subsídio mensal dos Secretários Municipais de
. Parisi fica fixado em R$ 4.228,68 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta oito
centavos), para a Legislatura 2021 a 2024, ou seja, com aplicação do percentual de 4.48% de
reajuste sobre o subsídio atual.
Artigo 6° - Os subsídios de que trata esta Lei poderá ser
revisto nos termos do inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal.
Artigo 7°- As Despesas decorrentes com a execução desta
Lei, correrão por conta dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.
Artigo 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de
publicação, gerando seus efeitos a partir de 01 (um) de janeiro de 2021.
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Artigo 7° - As Despesas decorrentes com a execução
desta Lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.
Artigo 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, gerando seus efeitos a partir de O1 (um) de janeiro de 2021.

Paço Municipal "José Gimenez", aos 03 de Junho de
2.020.
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