
Lei n° 1060/2000 Parnamirim/RN, 28 de setembro de 2000.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

GABINETE DO PREFEITO

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice- 
Prefeito e Secretários Municipais e dá 
outras providências.

O Prefeito Municipal de Pamamirim/RN, Faço Saber que a 
Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. Io - Fixa para a próxima legislatura os seguintes subsídios 
nos termos do Artigo 29°, Inciso V  da E.C. 19/98 conforme valores abaixo:

I-P re fe ito  - R$10.100,80
II -  Vice-Prefeito - R$ 5.050,40
III -  Secretários Municipais - R$2.500,00

Art. 2o - Os membros do Poder Executivo, Prefeito e Vice- 
Prefeito, Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídios 
fixados em parcela única, vedada o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prémio, verba de gratificação ou outras espécies remunerativas, obedecido, 
em qualquer caso, o disposto no Artigo 37°, Inciso X  e XI, nos termos do Artigo 
39°, Parágrafo 4o da E.C. 19/98 de 04 de junho de 1998.

Art. 3o - As alterações só poderão ocorrer por Lei específica, 
observando a competência privativa de cada caso, assegurando as revisões gerai e 
anual sempre na mesma data e no mesmo índice nos temos do Artigo 37°, Inciso 
X  da E.C. 19/98.

Art. 4o - A  remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos de 
Secretários Municipais dos agentes políticos, os proventos, pensões ou outras 
espécies remunerativas percebidas cumulativamente ou não incluídas as vantagens 
pessoais de qualquer outra natureza, não poderão exceder o limite fixado no 
Artigo 37°, Inciso X I da E.C. 19/98.

Art. 5o - Os acréscimos pecuniários percebidos poi\ agentes 
políticos e Secretários Municipais não serão computados nem acumulados, para 

fms de concessão de acréscimo ulteriores. V



Art. 6o - Os subsídios, os vencimentos, as pensões, dos 
Secretários Municipais e agente político são irredutíveis obedecido o disposto nos 
Incisos X I e X IV  dos Artigos 37° e os Artigos 39°, Parágrafo 4o, 150, Inciso 3o e 
53°, Parágrafo 2o I da E.C. 19/98.

Art. T  -  Os recursos orçamentários para atender os gastos 
decorrentes desta Lei, ocorrerá por conta das dotações próprias, da Lei 
Orçamentária em vigor.

Art. 8o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
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Roberto de Gadê Negócio 
Secretário Municipal de Administração


