










































































































 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Lei nº 400/2012, de 20 de Novembro de 2012 

 

 

Altera dispositivos da Lei nº 132”A”, de 04 de 

Dezembro de 1997(Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Mãe D’Água) e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA, no uso de suas 

atribuições legais, constantes na Lei Orgânica do Município, propõe para apreciação 

da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

O Prefeito Municipal de Mãe D’água, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a 

Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica modificada a Lei nº 132”A”, de 04 de Dezembro de 1997, 

que diz respeito ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mãe D’Água, 

revogando-se os Artigos nº 22, nº 78, nº 79, e nº 80, parágrafos e alínea, dando 

nova redação aos mesmos. 

 

Art. 2º - O parágrafo único do artigo 22, passará a ter a seguinte 

redação: 

 

“Parágrafo único – O servidor adquirirá a estabilidade, no serviço público 

ao completar 03(três) anos de efetivo exercício no cargo empossado.” 

 

Art. 3º. O Artigo 78, passará a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 78 - Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, 

no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 

respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de 

capacitação profissional.  

 

Parágrafo único: Os períodos de licença de que trata o caput não são 

acumuláveis.”  

 

Art. 4º . Ficam revogados por completo os artigos 79 e 80. 

 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mãe D’água, em 20 de Novembro de 

2012. 

 

 

 

PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 


