
                                                                              

                

DECRETO Nº 033/2019, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. 

Altera redação do parágrafo 2° do art. 8° do
Decreto n° 008/2007, de 24 de julho de 2007,
acrescenta o parágrafo 3° ao mesmo artigo e
altera  a  redação  do  inciso  II  do  art.  16  do
mesmo Decreto.  

O Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de
suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º - Altera o artigo 8º, em seu § 2º, passando a ter vigência com a seguinte
redação:

“Art. 8° (....)

§ 2° - Na hipótese de haver a vacância de um dos cargos previstos no caput
deste artigo, caberá ao Prefeito Municipal a nomeação que atenda ao requisito no art.
6°  do presente Decreto,  a fim de complementar o período referente no § 1°  deste
artigo.” 

Art. 2º - Acrescenta § 3º ao artigo 8° com a seguinte redação:  

“§ 3° - A nomeação dos eleitos ocorrerá no mês de janeiro do ano subsequente
a eleição”. 

Art.  3°  -  Altera o artigo 16 em seu inciso II,  passando a ter  vigência com a
seguinte redação:   

Art. 16 (....)

“II - ser servidor do quadro efetivo da SME, com vivência e experiência na escola
em que  concorre  ao  pleito,  em pelo  menos um semestre  de  exercício  na  referida
escola”. 

Art.  4º  -  O  presente  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Parelhas-RN, em 10 de outubro de 2019.
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