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LEI ORDINÁRIA Nº 1.923, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 14 de Dezembro de 2018; 129ª da
República.

                          ________________________

                                          Prefeito

Modifica o Artigo 2º, caput, e os seus §1º e §4º, da Lei nº1.584,
de 22 de outubro de 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma que
estabelece a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º – O Art. 2º, caput, e os seus parágrafos §1º e §4º, da Lei nº1.584,
de 22 de outubro de 2012 passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. O teto do subsídio mensal dos Vereadores para a legislatura
compreendida no período de 2013 a 2016 fica fixado em parcela única
no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais).”

“§ 1o – O subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal de
Parnamirim/RN será fixado em parcela única diferenciada, pelo
exercício da função, previsto no Regimento Interno desta Casa
Legislativa, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).”

“§ 4o – O subsídio de que trata o "caput" deste artigo, correspondente a
50% (Cinquenta por cento) do estabelecido, em espécie, como subsídio
mensal, respectivamente, dos Deputados Estaduais, e do Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.”

Art. 2º - Em virtude da omissão da legislatura anterior (legislatura 2013 a
2016) em não fixar os novos subsídios dos Vereadores e Presidente da
Câmara, para a subsequência, os valores atribuídos na Lei nº1.584, de 22
de outubro de 2012 serão utilizados até o final da legislatura atual, em 31 de
dezembro de 2020.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 14 de Dezembro de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito de Parnamirim

 
 


