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LEI N° 2227/2011 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.  
 

Dispõe sobre Gratificação para os servidores 
municipais que desempenham as funções de 
Presidente, membros e suplentes da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL; e Pregoeiro 
Municipal, membros e suplentes da equipe de apoio 
ao Pregoeiro. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Parelhas – RN, 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 

 
 
Artigo 1º - Institui gratificação aos servidores ocupantes das seguintes funções: 
 

I - De Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL ou Pregoeiro 
Municipal, gratificação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais); 

 
II - De Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL ou da equipe de 
apoio ao Pregoeiro Municipal, gratificação na importância de R$ 350,00 
(trezentos e cinqüenta reais); 

 
III - De Suplente da Comissão Permanente de Licitação ou da equipe de apoio 
ao Pregoeiro Municipal, gratificação na importância de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais), somente quando este substituir, quantas vezes for necessária, 
os integrantes titulares;  

 
§ 1º - Se a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e 
Pregoeiro Municipal forem desempenhadas pelo mesmo servidor, somente terá 
direito a 01 (uma) única gratificação, a constante do inciso I deste artigo; 

 
§ 2º - Se a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação e da equipe 
de apoio ao Pregoeiro Municipal for desempenhada pelo mesmo servidor, 
somente terá direito a 01 (uma) única gratificação, a constante do inciso II deste 
artigo; 
 
§ 3º - Se a função de Suplente da Comissão Permanente de Licitação e da equipe 
de apoio ao Pregoeiro Municipal for desempenhada pelo mesmo servidor, 
somente terá direito a 01 (uma) única gratificação, a constante do inciso III 
deste artigo; 

 
§ 4º - Se o mesmo servidor desempenhar a função de Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL e membro ou suplente da equipe de apoio ao  
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Pregoeiro Municipal ou desempenhar a função de Pregoeiro Municipal e 
membro ou suplente da Comissão Permanente de Licitação - CPL somente terá 
direito a 01 (uma) única gratificação, a constante do inciso I deste artigo. 

 
§ 5º - Se o mesmo servidor desempenhar a função de Membro da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL e suplente da equipe de apoio ao Pregoeiro 
Municipal ou desempenhar a função de Membro da equipe de apoio ao 
Pregoeiro Municipal e suplente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
somente terá direito a 01 (uma) única gratificação, a constante do inciso II deste 
artigo; 

 
Artigo 2º - Os servidores ocupantes de Cargos Comissionados do Executivo – CCE 
terão direito a gratificação por desempenho das funções constantes dos incisos I, II e III 
do artigo 1º. 
 
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

 
Palácio Severino da Silva Oliveira, Em Parelhas/RN, 22 de dezembro de 2011. 

 
 

Francisco Assis de Medeiros  
                                                   Prefeito  

 

 


