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LEI N° 679/2020
ESTABELECE      0      SUBSIDIO      DO
PREFEITO ,        VICE-PREREITO        I
sECRE'rARIo    Do    MUNIclplo    DE
NATUBA-PB        E        DA        OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A  PREFEITA  CONSTITUCIONAL  DO  MUNIcfpIO  DE  NATUBA,  sua
Excelencia  a  Senhora  Janete  Santos  Sousa  da  Silva,  no  uso  de  suas
atribuic6es  que  lhe  sao  conferidas  pela  Constituicao  Federal  e  pela  Lei
Organica do Municipio faco saber que,  a Camara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.   1°.   0   Prefeito,   Vice-   prefeito   e   Secretarios   do   Municipio   de
Natuba- PB perceberao subsidios mensais nos termos da Lei.

Paragrafo  1°.  0  Prefeito  Constitucional  do  Municipio  de  Natuba-  PB
percebera uni subsidio mensal em parcela tinica correspondente ao valor de
R$   14.000,00   (catorze  rnil  reais),   mos  termos  do  artigo   18,   §1°   da  Lei
orginica municipal.

Paragrafo  2°.  0  Vice-Prefeito  percebera  urn  subsidio  mensal  de  em
parcela dnica corTespondente ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Paragrafo  3°.  0  Secrefario Municipal percebera em parcela dnica urn
subsidio  correspondente  ao valor  de  R$  3.480,00  (ties  mil  quatrocentos  e
oitenta reais) .

Art.  2°.  A  percepeao  dos  valores  estabelecidos  no  art.1°.  desta  Lei
Municipal s6 sera efetivada se atendida as disposie6es do art. 20,Ill,"b", da
Lei Complementar n° 101 /2000 (Lei de Responsabilidade F`iscal).

Art. 3°. No caso de licenciamento por motivo de doenca, devidamente
comprovada  por  atestado  firmado  por  autoridade  medica  competente,  o
Prefeito, Vice-Prefeito e os secretarios perceberao, durante o periodo em que
estiverem licenciados, seus subsidios integrais.

Art.  4°.  As  despesas  decorrentes  desta  I,ei  correrao  por  conta  das
despesas pr6prias.

Art. 5°. Esta entrara em vigor a partir de sua publicaGao, com efeitos
desde o dia 01.01.2021.

Gabinete da Prefeita do Municipio de Natuba-PB, 21 de setembro de 2020.
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