
Disciplina a concessão de gratificaçao 
pela participaçao em Órgão de Delibera 
çao Coletiva, e da outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM -RN, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso XII,do 
art. 74, da Lei Orgânica do Municipio:

D E C R E T A :
Art. Ia - A concessão e pagamento de gna 

tificaçao em Órgãos de Deliberação Coletiva da Administração ' 
do Municipio, obedecera a seguinte classificaçao, observando ' 
em principio de hierarquia, analogia ou equivalência de fun-1
çoes:

1 - Órgão de Ia grau - Os presididos di
retamente pelo Prefeito Municipal;

II - Órgãos de 2a grau - Os vinculados 1 
ao Prefeito ou presididos por Secre 
tarios Municipais;

III - Órgãos de 3a grau - Os vinculados di 
retamente aos Secretários Municipais.

Art. 2a - A gratificaçao referida no ' 
artigo anterior, sera devida por sessão a que compareçam os res 
pectivos membros, e correspondera aos percentuais, incidente' 
sobre o valor da MVR - Maior Valor de Referencia.

I - Órgão de Ia grau - 4 MVR
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cada órgão sera acrescida, a titulo de representação de 20% (vin 
te por cento), quando se tratar de orgaos de 19 grau e 10% ( dez 
por cento), nos demais casos calculados sobre a importância men
sal .

§ 2? - As atividades do Secretario a cargos em de
liberação coletiva, quando nao correspondentes a cargos em comis 
sao ou função gratificada, serão conferidas a Servidor designado 
pelo titular do orgao a que estiver vinculado o colegiado, e re- 
triguidas, mediante a gratificação equivalente à metade da impor 
tancia que fizerem jus os respectivos membros.

Art. 3 5 - Será de 08(oito) o numero máximo de reu
niões mensais renumeradas.

Art. 49 - 0 funcionário não poderá participar de 
mais de 02(dois) orgaos de Deliberação Coletiva, mesmo a titulo' 
gratuito, salvo membro nato, ou de força de lei ou regulamento.

Parágrafo Único - Quando membro nato de mais de 02 
(dois) Órgão de Deliberação Coletiva, o funcionário optará pela 
gratificaçao 02(dois) deles, vedada a acumulação de qualquer re
muneração decorrente da situação do membro de outro orgão.
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