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LEI Nº 2189/2011, DE 17 DE JUNHO DE 2011. 
 

Ementa: Institui Piso Salarial dos servidores 
comtemplados com o Plano de Cargos, Carreira e 
Salário do Magistério do Município de Parelhas e dá 
outras providências cabíveis. 

O Prefeito Municipal de Parelhas no uso de suas atribuições legais com fulcro na Lei 

Orgânica do Município de Parelhas faz saber que a Câmara aprovou e este sanciona a 

lei nos seguintes termos: 

Art. 1º - Fica instituído o Piso Salarial do Magistério Público Municipal, no 

valor de R$ 890,98 (oitocentos e noventa reais e noventa e oito centavos), para o 

professor de nível médio em início de carreira (Professor A-I), com carga horária de 30 

(trinta) horas semanais.  

Parágrafo Único - Aos demais níveis, será aplicado o Plano de Cargos, 
Carreira e Salário do Magistério do Município de Parelhas, conforme tabela em 
anexo.  

Art. 2º - Fica revogada a tabela constante no anexo I, da Lei Municipal de n. 
2.142/2009, de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar a tabela constante no anexo 
desta Lei. 

Art. 3º  - A diferença salarial do nível médio para o nível superior será no 

percentual de 25%; do nível superior para a especialização a diferença salarial será de 

10%; da especialização para o mestrado a diferença salarial será de 10% e do mestrado 

para o doutorado a diferença salarial será de 10%, como está disposto na tabela ora em 

anexo. 

Art. 4º - A diferença salarial entre o professor de nível médio e o professor de 

nível superior, poderá atingir até dezembro do corrente ano, o percentual de 43,29%. 
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§ 1º - A diferença salarial de 18,29%, a que se refere o presente artigo, poderá 

ser implantada em duas parcelas, sendo a primeira de 9,15% e a segunda de 9,14%, 

concedidas entre os meses de agosto a dezembro do corrente ano, caso a despesa com 

pessoal não ultrapasse os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

§ 2º – Caso não seja possível conceder os percentuais descritos no parágrafo 

anterior, será realizado estudo para efetivar outro percentual, condicionado aos limites 

da despesa com pessoal, previstos Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data se sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de maio de 2011, sendo revogadas as disposições em contrário. 

 

Parelhas (RN), 17 de junho de 2011. 

 

Francisco Assis de Medeiros 
Prefeito Municipal 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


