
 
Estado do Rio Grande do Norte 

Município de Parelhas 
CNPJ 08.087.561/0001-81 

Av. Mauro Medeiros, nº 97, CEP nº 59360-000 
 

 1 

Lei Complementar Nº 047/2013, de 21 de janeiro de 2013. 

 

Altera a Lei Complementar nº 003/1995, que  dispõe 

sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do  

Município de Parelhas, Estado do Rio Grande do 

Norte, acrescetando o inciso II - A artigo 83, e 

criando o artigo 89-A  e dá outras providências. 

                                 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, 

Estado do Rio Grande do Norte:  

 

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º - Cria o inciso II-A no artigo 83, da Lei Complementar nº 003/1995, com a 

seguinte redação:  

“Art. 83. 

II - A Gratificação de produção”.  

Art. 2º - Cria o artigo 89-A, passando a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 89-A – A gratificação de produção poderá ser paga aos servidores municipais 

efetivos, mediante Portaria do Prefeito Municipal, após comprovada a essencialidade e 

especificidade dos serviços, bem como, sua produção comprovada através de relatório 

encaminhado pelos Secretários Municipais.  

§ 1º - O percentual da gratificação flutuará entre 10% (dez por cento) a 50% (cinquenta por 

cento) do salário base do servidor efetivo, de acordo com a produção e a essencialidade do 

serviço, conservando-se o mesmo percentual para serviços semelhantes em Secretárias 

distintas. 

§ 2º - A gratificação ora concedida pelo Poder Executivo não será incorporada ao salário, 

por ter caráter eventual e excepcional”. 
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  Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas 

as disposições em contrário. 

 

Palácio Severino Oliveira da Silva, Parelhas/RN, 21 de janeiro de 2013. 

 

 

 

JOSÉ ROGÉRIO DANTAS 

Prefeito Municipal de Parelhas em Exercício. 


