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LEI COMPLEMENTAR  Nº 043/2012, DE 30 DE MARÇO DE 20 12. 

“EMENTA: ALTERA O ART. 8º, § 2º; ART. 33; ART. 84, ART. 

83; SUPRIME O ART. 85; 86 E PARAGRAFO ÚNICO;  

ALTERA O ART. 87; ART. 90; ART. 104 E SUPRIME O ART . 

215, § 1º E 2º, CRIA OS ART. 97-A E 97-B,   NO QUAL  

PREDISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARELHAS”. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS – RN. 

                                             FAÇO SABER , em cumprimento ao disposto na Lei 

Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente 

Lei. 

Art. 1º - Os art. 8º, § 2º, do Estatuto do Servidor passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 8º -  

§ 1º - Às pessoas portadoras de deficiência é asseg urado o direito de 

inscreverem em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições 

sejam compatíveis com a deficiência de que são port adoras, sendo para tais 

pessoas reservadas, no mínimo de 5 a 10% (cinco a d ez por cento), das vagas 

oferecidas no concurso”. 

Art. 2º - O art. 33, do Estatuto do Servidor passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 33 – São estáveis, após 3 (três) anos de efet ivo exercício, os servidores 

nomeados em virtude de concurso público”. 

Art. 3º - O art. 83, do Estatuto do Servidor altera o Inciso I e acrescenta os incisos 

VIII e IX, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 83 –  
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I – Da retribuição pelo exercício de chefia, função  de direção e 

assessoramento. 

VIII – Gratificação de difícil acesso. 

IX – Gratificação de desempenho  por atividade Jurí dica. 

Art. 4º - O art. 84, do Estatuto passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 84 – Ao servidor ocupante de cargo efetivo in vestido em função de 

direção, chefia ou assessoramento, cargo de comissã o ou de natureza 

especial é devida retribuição pelo exercício”. 

Art. 5º - Fica suprimido o art. 85, 86 e parágrafo único do Estatuto do Servidor. 

Art. 6º - O art. 87, passa a ter § 1º e § 2º do Estatuto do Servidor com a seguinte 

redação:  

“Art. 87 –  

§ 1º - Quando mais de uma função sido desempenhada no período de um ano, 

a importância a ser incorporada terá como base de c álculo a função exercida 

por maior tempo. 

§ 2º - Ocorrendo o exercício de função de nível mai s elevado, por período de 12 

(doze) meses; após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá 

haver a atualização progressiva das parcelas já inc orporadas, observado o 

disposto no parágrafo anterior”. 

Art. 7º - O art. 90, do Estatuto do Servidor, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 90 – O adicional por tempo de serviço é devid o à razão de 5% (cinco) por 

cento  de serviço efetivo, incidente sobre a remune ração de que trata o art. 65 

da Lei. 
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Parágrafo único – O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que 

contemplar o qüinqüênio”. 

Art. 8º - Cria os art. 97 - A e 97 - B, com a seguinte redação: 

“Art. 97 – A – Será concedido difícil acesso ao fun cionário que residir na zona 

urbana e desenvolver a sua função na zona rural ou residir na zona rural e 

desenvolver a sua função na zona urbana com no míni mo de 3 KM de 

distância, desde que órgão não ofereça meio para a sua locomoção, sendo 

estabelecido anualmente através de Decreto Municipa l, devendo ser solicitado 

através de requerimento . 

Art. 97 – B – Será concedido gratificação de desemp enho de atividade jurídica 

aos procuradores do Município de Parelhas, cujo val or deverá ser 

regulamentada por Decreto Municipal.” 

Art. 9º - Altera o art. 104 e acrescenta, os §1º, 2º e 3º, do Estatuto do Servidor com a 

seguinte redação: 

“Art. 104 - A partir da homologação de sua candidat ura pela convenção 

partidária o servidor fará jus a licença como se ef etivo estivesse, sem prejuízo 

da sua remuneração, mediante comunicação ao setor d e Recursos Humanos, 

devendo ser acostado cópia da ata da convenção part idária. 

§ 1º - Ao servidor efetivo deverá ser concedido uma  licença de três meses, 

para exercer a sua atividade política. 

§ 2º - Ao servidor efetivo ocupante do cargo de fis cal de tributos será 

concedido uma licença por um prazo de seis meses, n ão necessitando este 

servidor da homologação da sua candidatura através de convenção partidária 

para interpor o Requerimento de licença para ativid ade política, uma vez que a 

Lei  Geral das Eleições, no que concerne a desincom patibilização menciona 

que os cargos de fiscal de tributos tem que se afas tar da sua função num 

prazo de seis meses antes do pleito, no entanto apó s o registro da candidatura 
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tem que ser protocolado no setor de Recursos Humano s, certidão emitida pela 

Justiça Eleitoral, no qual menciona que o servidor esta concorrendo ao pleito 

eleitoral. 

§ 3º - Os cargos em comissão bem como os prestadore s de serviço, não terão 

direito a licença para atividade política. 

Art. 10 - Fica suprimido art. 215 e os § 1º e 2º, tendo em vista a súmula vinculante 

de nº. 25 do STF. 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ficando revogada todas 

as disposições em contrário. 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, Em Parelhas (RN), 30 de março de 2012.  

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


